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ΡΙΟΙΘΡΟΙΠΙΘΠδ. 

6 οαἀϊποπίθιβ Τ᾽ Ζοίζαθ ραιοδ ργϑθιηίο. Ῥυπηπβ ὅϑιη. ῬΟΙΟΥ, 
οατη ἰπ4θ 80 ΑἸ]ᾶο θαϊίουθβθ 5 ΠΡῚΠΙΒ5. ΠΒῚ ΘΟΘΙΟΙ 15. ΘΟΙΩΤΠΘΠἰΔΙ 
γἱοθθ 1118, αὐ ΟΡΙΠΔΡΔΗαΙ, Β0Π01118. Βα] ΘὈτοϑη ΓΙΥΘΟΡΏΤΟΠΪΒ 
ΟΔΙΤΉΘῺ ᾿πδίττιχββθηί, ΔΒ] Ιο βΘΙἀθηΐαπο Π0το, ααὶ 46 60 ουθρθ 
δέ, ααθῖῃ [ποτὰ ὦ βίσηδνὶ (οἵ. Μὰ. ΒΒ. ΧΧΧΤΥ͂ 454), οἱ Βετοο- 
οἶδπο, απθη] αἰποιη Ῥδ]. 2191) θβ8θ οβίθῃαι (10. 459), τθοθῃ- 
ΒΙΟΠΘΙῚ ΘΟΙΠῚ ΘΟΙ ΠΟΙ 5886 Οχομ. 1697. 1702 Βαθι16οῖ.. Θιαβοθρίο 
ΤΠΠΠΘΙΘ 15, πὖ οΥδί ΒΟΌΤΙΙΒ Θχϑοίοαθ ἱπαϊοῖο οὐ τηα]ίατη, ἴῃ 

Θ͵ΆΘΟΙΒ. 6 115 σουβαίαβ, ἰῶπὶ ἀοχίσγο ἔπποίαβ θϑί, πὶ ΠΙΒῚ ΤᾺ Θ]ἸΟΥΘΒ 
ΠΌΤ ΠαΠΟ ΧΟΡΟΥ͂ οϑϑθηΐ δ]ίοσα οατα, ΡΟΘΙΙ ῬΓΌΤΒΙΒ. ΔΟΘΈΙΘΒΟΘΓΘ 
ῬΟΒΒΘΙΏΤΙΒ. ΤΠΘΒΘΟαΘ. ΟΡΘΙΆΘ Β.ΠΙΠΊ8, οϑϑοὺ ἴῃ 60 ροϑιία, αὐ ἱππὰ- 
ΤΠΘΙῚΒ ἸΟΟΙΪΒ τοοίθ 80 1Π0 οομβία!β ΘΧΡαΪβα85 ἃ ΘΘθαβίθπο 
Ἰθοῖοπθθ τθυοοδιθι, ἨπηῸ ΟΠΟΙΉΪΠῚΒ ἔταπα 5 ἀΙρτιδβ, ἀπ8, ΠΟ- 
ΤΩΪΠΙΒ ᾿η ρ ΘΙ: ΠΟΘ 1115 Βυα! 1118, 4] ΟἸῚΠΙ Τα ὉΠ 6 ἴῃ ΘΟΠΙΓΔΙ ΤΩ 
οἰτουτηϑοία, ἀϑροτπαίαβ γαΐ. 1806, απὸ Παϊοσαπὶ αυϊάθιι ἴῃ 

Ἰοοα πη θη 5. πα}}π8 Τ᾽ χοϑίσζαθ οοάθχ δαΐ Ῥ]ΘΠΙΟΥ δαΐ τη 6 ]101 ἀ6}116- 
Βοθῦδί, ΤϑοθηἐἸΒΒΙ. πὶ ΠΘΙΠα] 6. 86 ῬΘΒΒΙ απ ΠΌΤ ΘΧΟΌΒΒΙΪ 
ππᾶτῃ 1ἃ βθοίδίιβ, αὖ ααϑηη Ρ]ατίτηδ, πογατθί, δὲ 51.118 ΘΟΙ ΘΒ 
ΠΟΠ Τχοίζαπι ΒΟ] τη δαχιί, 564 οἰϊδιη βου ρίου πὶ ἰθβυτηοπΐα 80 

Ποο οοπροβίᾳ δα ἐϊπη146 Δι] αν. ΒΘπ6 Βπαδτπηὶ --- 51} Π00 
ὈΠῸΠῚ ΘΧΘΙΏΡ] Τὴ ἰηϑίδι τη] τα --- ὨπΘπίζο οἱ ΟἸΠΙπαοτί 
ἴῃ 60 ΥΘΙΒῚ ΓΟΡΟΠΘΠ4Ο, 41] ΡΥΐπηπβ ᾿π Βοιηδηξ, ΔἸ οπ6 ἀποῦαβ 
ἘΡΙΤΉΘΠΙαῚ5 γ ΡΒ Ιθπ15 ϑοορϑβογαΐ (151 20): ΠΟΙ ΤΩΙ ΤΠ ΠΟ ΟἸΏΠΘΙΠῚ 

50]]ουξδτη Θ᾽ αϑ1 18, 4] ΡΔΙΘΗΝΒ5 ΘΘΟΔΒΕΔΠΙ νἱο οἰδπαβ 80 
1080 ΠἸπηϊπθ νἱίδθ οὐϑί. ΤαΣθα, ὙΘΙῸ ΘΟΘΙΘΊΠη, 4105 ΘΟΠΒΕ]ΟΒ. 8, 
86. Ιδοίαγιί, [8 ὀαρίαϑ οϑὲ ΟἾγ. ΘΟ. ΜΙ ΘΠ16ῦ, πὶ οατα ἄαο (ὙἹ,. 1. 2) 
6 απδίποῦ οἷα ΘΟΘΙΟΙ 5 --- πη ΟἸΖΘΗΒΙΒ δὲ Υιῖ. 8. Ῥ͵ΓΟΙΒῚΒ 
ΠΜ]}Π15 Βαηΐ πι8118 --- 6] ὈΓΙΓΏΙΒ ΡΒΡΊΠΙΒ. ἀΟΟΘΘΙΘ οὰπῃ ἀθθογθμὶ 
ὉΠῚ1ΠΊ 6556 ΘΑἸΟΙΊΒ ΠΠΌΠΤΒ ἴῃ γίδπι ἃ ῬοίίΘΓΟ τηοηβίγαίδμη ΤΘΡΤΘΩ͂Ι, 

1) Αὐἥἴποβ ἰΐθαι παΐο ᾿αρύᾳιαε 1188. 5απύ ᾿μιοηιδγαπαε, ααδυιτη 166- 
Τ0Π65 δα Βα Θθηβθιη αὐ! Ποπθῖη . απ οΟὗθχ 816 18 ἴδια ὦ Θχμ  ὈἰτὰΒ 

οϑί ἃ Οτδθνῖο θηοίαίαβ 518 οΟρ 8 Ῥοίίοσ ᾿πιθυθοῖί. 



1 Τίογποΐξα 
χοίζας ἃ 

8 σ: 

ΥΙ ῬΓΥΟΪΘΡΌΠΙΘΗΔ. 

ἴπ΄ οαὐϊομο 11ὰ (1λρ8. 1811), αὰὰ αἱ ἔδσθ βοϊθθδημαβ, ῬΓΟΡΘ 
ΟΠΊΠΘΒ. ΘΙπ18 ᾿πΠΘρί85 γαπάθϑαιθ τϑροίθθί. 

Αποίοτοβθ ΒΟ ΒΟΠΟ]ΪΟΤ ΠῚ ἔπ]556. Ρ] αγ65, απϑηι 4] γα]0Ὸ 
ἔθυσθηΐιγ, ΟΠ ὈΓΘΥῚ ΡΔ]δ τ 1088, ἔδοογθηΐ Β0ῃ 0118, θυ θϑι ρα η! ΠῸ5 
ΤΏΪΠ1 ματι {Ππ4 Δοοί δ, αὐ οαπὶ ᾿πβίαπεβ ραθη6 ἀαθια θοὲ 
ἘΠῸΠῚ ΘΧΟΘΙΘΙΏ ϑοίαςπΠπὶ 15 ἴῃ ἀπῸ5 αἰδβοράογοι θϑϑϑίαθ Ὁ] 
οἰἴἴϑιηη ΟΡ Δ]6 1 ΓΌΤΒΙΒ. σ᾽ μη πτοία. Ῥτοίπιβ Τ᾽ ζοίζαθ ΠΟΙ ΪΠ6 
-- Φοβδππθῖη ἢ πΠῸ 6588 αἷδ ΠΟ οΥΘα Ια , ααἱβ ατηααδπη Εἰστηανίε 
-- ἴπ πιᾶρηϑι, ρατίθ οοαϊοαμι οἱ θα! οπ  θ8. οὐ 5 Βα ΟἿ 5 
]Ιαα]5. φΥΙ τ ΔΠΟ5. Ὀγϑθίθυ ΠΠ]Πππὶ ΘΟ. ἑαν, ααἰ ἀθοῖπηο ααἰπίο 
ΒΆΘΟΙ]Ο ᾿ΠΘαπίθ Ὁ] 18 ΒΘΠ16] ΟΠ ΘὨ Δ πὶ οἰ 8 Βατητηδ, ᾿ἰοοπίϊδ 
ἰτδοίανι! δ0 πια] 015. δἀα]ίογαγι. Ἐλθηΐπι οοάϊοθπι ΔΙ ΟΣ 5 
Οἰδβ818 Ῥδυβίπο 2403 ποη αἰββι τα 6 πὶ δ ποία τ ἱβὶβ δια ΡῈ}}}8 Θ0η- 
[ἀπ] 6} 186 116 ΟΠ Πΐ ΤΟΓΠῚ Βα ϑίδπία, σοι δ ἀοίπποίουϊθ δα ρυῖπιδθ 
ΟἸαΒ518. ΘΧΘΠΊΡΙ απ οαϑε ραν, 8110 ἀϑηᾶο ἱπου]οανὶξ 1), Ρ] αστί τη, 6 Χ 
510 Δη ΠΟΤῚ ΒΟΠΟΠΟσαπὰ ΠἰὈγῸ (86) ἱπβοιτῖί, ἀθπίαθ Θ.ΠῚ 
ΡΙΠΔΙῚ 80}0118, Εγτηο]ορίοαπι, ΑΡΟΙοἀουὶ Ὀ᾽ ]ΟἸμθοᾶπα ἱ. 6. 608 
ΠΠΌΤΟΒ Ῥευποϑϑθί, απά6 Τ Ζοίζα 'ρ86 βιδ6 Θυαα ΠΟ ΠΪ8 τα ρπδπι ρΑΥ ΟῚ 
Βαθἀπχογαί, {ΠΘΒΘΌΤΟΒ οἰ α8 πο ἰδηίππι βοάπ]ο δυχῖΐ 2), Βθα οἰδπι, 
1 ἔθυτο ἰρηίαθ Οραβ νἱἀθγοίασ, παπᾶ βθρη 6 τὰ γϑῸ αἱ 
ἔπ βιθοθδϑιι ΔΟΘΤΘΒΒΙΒ οϑί, Πδαὰθ ογαΐ δὶ βίατὶ ροββοῦ ἱπυ θη 5 
οἶα. Οὐαΐοοπι μαΐπβ. απ] α6 ῬΑ]. 264 Ζαπροπηοθί βίου! μαπιδηϊ- 
ἰαΐθ ΤΏ]}1 δα δἰίθγατη Ῥοίίοσί δαϊοπθηι οχϑιηΐπαγθ ᾿ἰοαϊέ: ἀπᾶθ 
οαπὶ ἤππο αυϊοαθϊα ϑο᾽ἀοπίαηαβ ρθου ατθ Παθογοί ϑποίαβϑϑο 
Β01Π|Ο]6 ἐμπὶ ΠῸΠ ΤῸ ΠΌΤ απῚ οἷπθ ΘΟΡΙΟϑίοστοπὶ ῬΑ ΔΠΟ 6586 
γἹἀθγθ ΠῚ, 6Χ οἷ ϑαϊοπθ, πᾶ Ὀγθίθυ155818. 8. ῬΑ δε πο Βα}- 
ΡὈΙΘΠμ0 οββθηΐ, γθοῖροῦθ ποὴ ἀπθιίανι. πίθου σθπ 61108 οϑέθτα 
ΟΟάΪ665 ΘΌΙ Πἰ5 Ἰοοἱβ ἀἰβέϊη ραθ πὶ, πὰ}1ἃ οὐαὶ οδπδἃ 
ἀηϑαπθ ΠἸ{οτὰ α οἴίατῃ 1ΠΠ||Ὸ ἀθὰ85 58ππ|, Ὁ] ΡΔ] ΔΕ ΠῸ 
ΥἹΟδΓΪ 8 Βαοορδδὶί 56] ἀθ πη 8 18. 

1) Ηΐπο νϑῦθα 3512: ᾿Ιωάννης δὲ ὅ φιλόπονός φησιν εἶναι ἴῃ Ῥᾳ]. 264, 

6 Ῥαϊαῖπμο ἰῃ Μαρ]ου οαϊοπθιη ἀθγοπουιηῦ, Ῥαΐθυ ἴϑιη, οσὐ 294:4 
εὐφορέων ὦ ὠρίων 11 ἴῃ αἰτϑηααθ ἰΘο]οπθιῃ οΟαΐοο5 ὦ ἀἰδβοοαδηΐ (εὐφορέων 

ϑεϊά. Ῥαγ. 9888 ὠρέων Ῥαϊ. 964). 
2) Ααἀαϊαιηθηΐα 118 αὖ ἔα 118 ΔΌΪΘοὶ ομηηΐα: οομηπηθηηοτδίι αἱ σΠ ΠῚ 

οϑί ἀπὰπ, αποᾶ δα νουθαπι 6 ΒΙΒ]]οίμθοα ἀθβουϊρβὶῦ 2883 φασόών Τ' Πεισι- 

νόην, ᾿“γλαόπην, Θελξιέπειαν. τούτων ἡ μὲν ἐκεϑάριξεν, ἡ δὲ ἦδεν, ἡ δὲ 

ηὔλει καὶ διὰ τούτων ἔπειϑον καταμένειν τοὺς παραπλέοντας τ--Ξ- ΑΡ. ΘΡ. 

281:0--2325 7, ἀπο Δρρατοί ἱπίθρυπηι οἱ {αῖβϑθ ΒΙ ΟΠ Οπθοαθ ΧΟΡ  απη. 



ῬΙΟΙΘΘΟΙΩΘΠΆ. ΥΠ 

Π6 Τχρίζαθ Θοη πη ἰδ ]0 ΠΟῚ ἃ, ΤῈ Θϑὺ ΤΟ ΠΘΙῸ ΥἹΧ Ο] ΘΟ] Δ ΠῚ 2. ΤοΠιανινιο5 

ΒυΖαηθϊ μαϊαδ ΒΟΙΙΡ ΟΠ18 ῬτΟΪδίθτη 6886, απο δα ΡΠ .Γ1Β. 51} Τυεδω 11) 
ἰαοίαμη. 80 δϑαιδ! θπβ δὰΐ ἃ ῬΟΒίΘΓΙΒ βία αἸοβίαβ 81} ἀρθβουρίαπι 
ααδηι 116 ΠΌῸ. ΠοαϊΘ ᾿αχία ΡΙΟΡίΘΣ ραϊἄδπι ἀϊοίοπθιῃ 80 [180] 

ἀοοίτπαθ Βρθοὶθ ΠῸΠ ἱπηπηουίο αἰ απιαίαβ. [λοθί οἱ αππδη ατη 8 
τηδρηδθ ἔπουϊς ΘΟμ ΘΠ ἀδί!0Π1 ἰρϑαπιὶ 1Ππ4 Ροθιδ, οαϊπ8 γοὶαΐ 

ΔΟΟΘΒΒΙΟ ΠΌΘΙ οἰα5 οὶ --- π8πὶ γ6] 118 ἰθιη ρου θ 5, ααἰθῈ8 οἴϊδπι 
“βοϊθηίοθ. Υἱχ Βαρτα ρτΐτηδ, τααϊτηθηΐα, ΒαρΙΘ δηΐ, αἰ οἸα ἰδ ΘΓ- 
αἰ ομῖβ ρϑηθίγα!α ΔΙ ΒΒ  π ατη 16 ΒΘΟΙΘΙΙΟΥῚΒ ΒΘΓΠΊΟΠΪΒ [ΟΠίθπη 
ΠΟΘ. πΠοη ἀθβί πη 6586 Δ ΤΙ ἤδ6Ὸ ΒΟΠΟ] Ια, πὰπο ἀοοθπί ---, 1086 
ἰἀτηθη Τ᾽ χοίζα, ΠΟπιῸ τη 115 ΕΠ σ!5, αὐ 1115. αὐαἰάθπηι ᾿ατὸ γνἹ ἀθὈἰαΓ, 
ασδ πὶ ΟἸΠΠΪ ΠῚ ΤΌΓΙΠῚ γϑΙῖδ, ΠΟΙ, Θαποίοτιι πη ἴῃ 86 ΘΟΠγΘΥίοαΪΐ 
βίααϊα, ἀοβρθϑοία οχίπᾶθ ἀπίϊα δ, ΒοΠο 18 οἱ ργορθιιοάπη ΟὈ]νΊΟΠῚ 

ἀαία ἀοοαμηθηίο βαπί. Ιδπὶ 1πἰ6]] ρα, 4α] ἴδοίαμῃ 50, αἰ οἱ 
0886 ἢππὸ Θομμπηθηίβ πὶ τοἰγτϑοίατγοί, τοἰγαοίααμη Ὀ18 ΤΘΟΟΡΠΟ- 

Βοογοί οἱ ΠΌΓΔΙῚ 510 ΠΟΙ ἰγδηβῆριταπίθ8, ΟἰΤΟΌ ΠΟΙ ἀθπίθ8, 
δαρθηΐθθ ἰγϑΠΒΟΙΌΘΓΘ ΠῸΠ Οοβἰβίθγθηΐ, ἄοπμθο ῬοΟϑίγθιηΟ 811] Υἱχ 
ΒΙΠ}1Π15. Θυδϑιί. 

Ρτοχίμηα {πὶ οὐτὰ, αἀποιηδατηοᾶππι {{ΠΠ18 ΤΟΟΘΏΒΙΟΙΙΌΤΒ 
πἰθγοπιασ. Ναπι αποα ἐπ{ϑβίμηα πη οὐαύ ἀπὰπὶ ἀπόθμι τοὶ Θο 8 
οθίθυῖβ θαπη ΠΌΤ τα 566 πὶ, 46πὶ ἢ ἀππὶ ΟΡ ΠΊ8)6 ΤΠ ΘΙ ΟΤΊ86 ἰθβίθιῃ 
ΘΟΡΠΟΒΒΘΠΊΙΒ, 14 60 Θχοίαϑαπι οὐδί, απο ἰδηίαθ Ὀομ δ 18 ΘΟ χ 
ΠΟΠ οχίαί. Ῥ͵ΙΟΧΙΠῚΘ ϑαίθηι ΔΌΘΒ56 ἃ, (811 Ὀτπιδθ ) οατᾷθ ἰρβίθῃι 

ππίοπαπὶ ῬΩΓ. 2728 (Βδοίπι. Ρ. ΧΙ βοιθου 1 ρ. ΧἼ) ΔΡΡΟΒΙ ΙΒ. ΗΒ 
ΘΧΘΠΊΡΙΒ Δρρᾶγοί 

ΡῬαι. 2723 γαϊ. 1900 ΡΑ]. 218. Αποδν. 222 

1ὅ6ι ἠὼς σημαίνειτέσ-]} ἡ. σ. ἐ΄ τὸν οἷο. ἧ. σ. τ. οοἴοτα αἱ ΒΔΓ. 
50}, ι. 439 σαρα | τὸν ἀπὸ πρω- 

ας μέχρι τοῦ γεύμα- ; . 
βοῖι. ε1 τὸς χαιρὸν | χαὶ τὴν] --- καιρὸν καὶ ΟΤ]. χαὶ ο0πὶ. τὴν 

ὅλην ἡμέραν, τὸ γνυ-Ἶ] τ. ὅ. ἡ. καὶ τὸ νυχτὸς ],--- αἱ ῬΑΓ. 
χϑήμερον, χαὶ καϑο-ἴχ. ἡ. --- εἰλήλου- 

1) Φοουϊαγο ἐοϑτηοηΐπμη, 40 ἤᾷθ6ο οοὐἀΐοαμπῃ αἰ ποιο οοηΐττηϑίαγ, 
ΡΙδθθθῦ βομο]οη 19ὅ:, ΌΪ νοῦθοβθ πηϑ] σηϊζαΐθμη ΤΟΥΘΟΡΉΓΟΠΙΒ. ἴῃ ΡΘΓ- 

ΒύΠρΘπαΐ5 Ὀ᾿οβουνῖβ παᾶανὶῦ: τοὶ θρθηΐθηι ργοΐαπάππι Παΐα8 ΟὈΒουυ Δ Ὁ π8 

ΤῊ Ο8 ΠῚ ὈΘΙΟΒδὶύ ϑὲ ΠΟ Ρᾶτοθ ἰὉ. ὅ 5101] ρἰδυαϊῦ 1110 ἀϊοία ῬΓῸΡΘ 

γοιθ πὶ ῬΙΓῸ ψϑυῦο ἰζθυϑ 8. 



508. 901 

2θ10 

ὙΠ] ῬΓΙΟΪΘΡΌΠΙΘΠδΔ. 

Ῥαγι 9728 γα. 1306 Ῥᾷ]. 218. ΑΡρτ. 222 

λικωτέρως αὐτὸ τὸ]ϑα (ἰπΐτ. 14) χαὶ 

ἐλέγειν ὄνομα Ἠοῦς ᾿ καϑολ. --- 
χαὶ Ἡμέρας, ὅπερ οἱ 
μυϑογράφον σωμα- ΐ 

τοειδῇ ϑεὰν εἶπον - εἶπον. οθίθδ Ὁ]. 
ὡς ἐπὶ τοῦ Ἠὼς δ᾽] ἐπὲὶ τούτῳ 
ἐχ λεχέων (11) καὶ 

τὸ ἀπὸ ἀνατολῆς] ἀπ 

μέχρι μεσημβρίας τοῦ 
ἡλίου δίαστημα ὡς 

ἐν τῷ ὄφρα μὲν ἐν οἴη. τὸ 
ἠὼς ἦν καὶ ἀέξατο 
ἱερὸν ἦμαρ (Θ θ6) -- ἦμαρ. 
χαὶ τὸ νυχτὸς χαὶ 

ἡμέρας διάστημα ὡς 
τὸ ἠὼς δέ μοι ἥδε 

δυωδεκάτη, ὅτ᾽ ἐς 
Ἴλιον εἰλήλουϑα 
(Φ 80). 

Ὁὲ ποὺ ΒοΒΟ 0 βἰο ἃ Τχοίζα, βῖπθ ἀπθῖο, αὐ Θχ οὶ Ῥδ]- 

51Πτ|8, ΘΟΠΒΟΙ ΡΠ ὈΪΒ ΔῸ 60 αἴνθιβθ πη] δίπιπη οϑί, 18, ΤΠ 
᾿ΘΟΠΒΠΙΪΠ6, απὸ ϑηϊηπο 50Π0110 209 διὸ καὶ Φάρδανος αὐτὸν 
(οὐχ (γ. ΔΡΡ. οΥ1.) ἔχτεσεν ἸΔΌΟΤΆΠΙ βαοοπιτοῦθαί --- γἹ6]10θὲ 
41 ἀαίατη 110 ἀθιηστη ογϑοπ! απ ΑΓΔ ΠῸ τπογϑπὶ 8 ΘΤΤΘ Ρο- 
ἰπογαῦ -- ὈΓΟΙΒΙΒ 5101 βαϊβίθοιἑί 253: εἰς τὴν ἀντιπέραν γῆν 
περαιοῦται Ῥδτ 1.ῬᾺ}. ΑἸαΡτ. [ χαὶ τὴν νῦν Τροίαν ἔμελλε 
χτίζειν. χρησμὸς δὲ τοῦτον κωλύει χτίζειν τὸν λόφον εἰτεὼν 
βλάβην γενέσθαι τοῦτον τοῖς αὐτὸν κατοιχήσασι, κωλυϑεὶς 
δὲ [ χτέζει τὴν Δαρδανίαν πρότερον Σχαμάνδρου χαλουμέ-. 

γην 1 8 .Ῥ8} Απιῦτ. βασιλεύοντος --- ῬΑ αι. ῬΑ]. Αταῦτ. Νϑαὰθ 
ΔΙΠΟΥ ἴῃ ΒΟΠΟΪΟ 35110) ΠΟῚ ΠΠῸ ΠΟΙΏΪΠ6 πΟίΔὉ1]1 ἀἰβοθάθγθης 
ΠὈΤῚ, ΠΙΒ1 ΟΠ ΙΥΡῚ ῬΑ]. ΑΥΔΌΤ. βου δ, ΒΟ]ΘΙΏΠΙ ΒΟΘΟΓαΙδ, ἴῃ ΔΙ ΓΘ στη 
δΔῸ αἰΐοσο γράψαντος {{ϑη51π|586ὲ: σπερὶ “Ῥωμαίων ἐντεῦϑεν 
διαλαμβάνει. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ σχολίου γελοῖα φασὶ γὰρ 
“Τυχόφρονος ἑτέρου εἶναι τὸ ποίημα, οὐ τοῦ γράψαντος ῬδΥ. 
για]. ΑἸαρτ. τὴν Τρωάδα συνήϑης γὰρ τῷ Φιλαδέλφῳ 
ὧν οὐχ ἂν περὶ Ῥωμαίων διελέγετο. Ῥατ αι. ᾿Ιωάννης δὲ ὅ 



ῬτΟΪΘρΟΠΊΘΠδ. ΙΧ 

φιλότονός φησιν εἶναι βαίου. Ῥεῖ. τοῦτο δ᾽ οὐ δύναμαι 
γοῆσαι, πεῶς οὐχ ἔστι τοῦ γράψαντος Ῥδτ. α. αὐτό" οὕτω --- 

ῬατΟ αἱ. 8}. Αὐθτ. ΤΡΙΡῸ 116 δῷ ΙΔθοσθη ἸΟΏΔΠΠΘΒ. Ο185 
ἕπου, ἱπίτα ἀαδουθπάππι οαϊέ: ἷὸ αἀαδτίαμη ἸΟΘΠ. ΘΧἪΙΘΘΙΠΊΠΒ, 
αὰοὸ πᾶθο αἰβααβιο ΔΟΒοΙ γαΐατ. 50}. 4121 τελευτήσαντος δὲ 
ἐχείνου Ῥατ. αἱ. ΡᾺ]ΑἸΩΡΥ. ἐπειδὴ ὕστερον προσενεγχοῦσα τὰ 
φάρμαχα εὗρεν ἤδη ἐχτεπινευχότα Ῥαταί. χαὶ ἑαυτὴν συνα- 

γαιρεῖ ἢ Ῥαγναι.ΡΆ] Απαῦτ. χατὰ Κόιντον δα. ῬᾺ] ΑἸαργ. εἰς 
τὴν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πυρὰν ἐμβαλοῦσα ἑαυτὴν ἢ Ῥατδαί. 
ῬΑ] ΑΓ. χατὰ τὸν 4] ἰχτυνΐ αἱ. Ῥα1.Αὐαῦγ. βρόχῳ ἀπαγχϑεῖσα 

ἢ Ῥατι αι] Αγ. χατὰ τόνδε τὸν “υχόφρονα γ8..Ῥα!. 
ΑἸΔΥ. χαταπεσοῦσα τοῦ πύργου Ῥατ ι.ῬΑ] ΔΙ. ΝΒ 
ΘμΪπη δἰ ποί απ] 6. ΘΧΘΙΏΡ]δ: ρϑύγαπὶ ΠΔΌΘΙη8, 56α αὐοᾶ 
Δθαπαθ Βα οἷαι ἰθιηθυ αι ᾿πϑίϑι, απ πιοᾶο αὖ ΘΙορ ΘΠ ΠΟΥΘΙῚ 

τα ἀογοί ΒΘΙΤΠΟΠΘΠΏ, τηοᾶο πὖ ΤΟΙ Θρ ΠῚ αι αϊατη 81] ἀρθπαο 
Ἰογατοῖ δαΐ οαπὶ ΔΡΡΟΒΙίΘ ααἰα βαοουστθθαί η6 Ῥουγθί, γοῦθἃ 
ῬΘΙΙαΐδυξ, ΒΘ ΉΒΙ8. ΠῸΠῸ ἰγαϊθοὶΐ, ππὸ βαβῦα δ, ΤΑΙῸ 6 ΟΠ θῈΒ 
δαχὶς, τηδαϊάθ, θὰ τηρηοτα ἰτοίαβ (208 21) ἰθβϑιηοηΐα, 60Π- 
ἢ ἀθέου ᾿πο.] αν, ἀθηΙ 16 510 1Π 5 ἸΡΒΙῚΒ. ΟΡῸΒ ΟΥΔΒΒΔΙΙΒ 
οϑί, ταὖ ΥἹΧ 4]1π5. ΔΙΙΘπαπὶ πππα] πη πη θβία τ, 

Ηο5 Δ. θυ 8. ΤΘΟΘΗΒΙΟΏΙΒ ΠΌΤΟΝ ΠἸΟΙΠΙΠΙΒ. 60 6010 ΤΠΘΙΘΗΓΕΙ 
ΔΙΉΘΠἀθτητ18, ΟΠ ΠΟΥ 18, ΒΟΥ 6 ῬΑΙΙΒΙΠΙ ΘΟαΙοῖ5. 2128 ππροαϊὲ 
δπα τὰτο ΑἸ ΠΟΙ] Θιὴ οἱ ᾿πἰσοδίδμι αὐ υἹ θέ αν Βα Ὁ Θοἱἢ 5101 ΘΧΘΙΏΡΙ] 
ΒΟΙΡί ΓΔ 560 115 ΘΧΡ]ΟΔΠ 5 τη ἸΘυ δ 8 Θ᾽ 8, 6] Θατη δια ὙΘΥΒΕΒ 
ΑἸΘΧδηαΓδΘ 4105 ῬΓΙΠΊΈΤΙΩ τη 6615 1Π ΡΔΡΊΠΙΒ ΘΧ ΤΥ οὐδ ΐ ΒΟΠΟΙΠΟΤΊΤΩ 

δι Ια πιὶ δοοοτηπηοάατοὶ δα ΠθΙἀἸπθπὶ ἃ11ὰ Ὀτουίαν, 4] ἀ6 
ΒΠΠΠΡ6 βιβία 1, 4118 τηπ ]αίδ, Ῥ]Θ πη] 6 ἰπίθι 11 Πθ88 ῬΟΘΙΠΔΕΙΒ 
ΤΟΙ ΘΟΙΌ 8115 ΘΟΙΊΤΊ ΘΠΠΒ. ΠΟΙ 5616 ΘΧ ΔΙ ΈΓΘΥ ΙΒ ΟἸΔΒΒῚΒ ΠΌΤΟ ἔδυ 1]186 
ὃ (6. στ. 1905 233:11) Βιπηρ 8 διμρ δία.) 516 ἸρῚΓα, ΓΘ ΤΊ 
1 501{π|, αὐ 4 6] 106Γ᾽ ᾳαποϑα ΕἸ ΘΙῚ Θ᾽ 15 ΡΟΒ8 6. 60 ἀ] ΘΘ Τὴ 
ῳ τορι δοβϑθηίδεθη, απδὸ ΔΙ[οΓγἃ 618.5515 Ρ]ὰ5 Βαῦθτοί 
ἘΡΙΠ1Β ϑΘΓΙΒΟΙΒ ΠΟΥ ΘΟΘΥΘΙΏ, ἰΘγί θη δ πῖπο ἰἃ- 
ΟΙἵθ [0116 Ύθὰ, οὐσία [01 ἰδη πη 1πῆτα ΡΘΙΒΟΙΙ ΌΘΙΘΙΙ; 
απ ποίαία αὐϊα αἱρηαμ 1116 ἀθ] 14 α1556. ΜθῸ γϑῖο 
Μαιίθ νηα (0116 Ὑ6 πὸ 460 5011πὶ Π0]π], απο ΡΟ Θα! ατὴ οτδί, 
πΠΘ6 ἀππὶ ΒΟΙΌ86 ΠῚ] ρϑοοδίαμη ΘΟΥΤΙΡΌΓΘ ὙἹΟΘΙΘΙ ᾿ΡΒαΠῚ ὉΠῸΠῚ 

1) Οἵ. ρτδοῖ. 1 ρ. ΧΙ. Π|αυαπὶ ᾿πίθυθοβϑ ΠΟ ππὶ τηδχίμηϑη ῬϑΙΐθη 
Πθβοῖο απὸ ἀοΙθοία ΙΒΔΟΠ Δ ηη ἷἰπ 1158 Β Ὀ51 115. Χμ αϊύ, ααᾶθ σου ἱβ 
ΑἸΘΧϑηαγαθ Βα ἱθοῖς, Ἐρο οὐϊ 115 ΔΌΒΌ ΘΙ, ΠΟ οϑῦ αποα ΘΧΡΟΠΒΙΙ. 

α 



ΤΣ ῬΙΟΪΘΡΌΠΙΘηϑ. 

δας Τοοίσαο ΘΧ ΒΟΙ1015 ΤΖοίΖα Π ΘΠ ΘΠαΆΓΘΙῚ, 564 οἰΐδιη ααἰα ΠΟ βὶπθ ἀπ ]ο 
μαι ρᾶῦοα απ ἴπΠ ἰγδηβΟ  ὈΘΠα15. οἷα8 δά γουβα 18 ΠΟΓΘΙΙ 
οΥΤδυ ουδηΐ 1056 ἀππὶ Οα Β1 τὰ τοίτδοίδηϑ πϑοὶοχιῦ δποίουίθ βὰ8 
αυδαδηΐοπιιβ βϑηχὶ οἱ ταί ἴθοιί. Νδη Ῥϑιτπὶ ΘΧ ΓΟ 118. οἱ 
᾿πηρθαϊίαθ πιϑη8 ΘΌΠῚ ΠΟῚ ἰθιηθῖθ 86 ἴῃ ΑἸΠΌΓ, 222 ᾿πΟΌΒΔΘ 
(Ἰζέτζης φαυλογράφος ἔσχεν ἐμεῖο Κ61]. 1ῃ ἘΠΒΟΒ. Ορρ.1 211) 
-- Π66. ΘΟΙΠΙΡΟΒΙΠΟΙΘ πιϑππ 6586 ᾿βδοίιτη 115, αὰ86 Ἰηΐτα, αἰβρα- 
[ΔΊ πτι8., ΔΡΡΔΙΘΡΙ --- αν 15, ααἱ ΟΠ ΓΟΘΤΑΡῃαη οἷπβ Δ] αποᾶ 
ἰπϑροχὶΐ, ἴβοι!θ οἱ οοποθᾶδί. Αα ΠἸΌΥΆΓΙΟ5. οὶ αι, αὐ ΡαΘΠΟΙ 

τιδ118 ΠΙΘΓΘπί αα8 Θ᾽ που ταβδθέ, σΓθοαστθηππῃ 6] οσϑί, ΘΠΟΤΜΠῚ, 8ὶ 

ΟΥ̓ΘΙΠΉΠΒ. οἱ, ΔΕΙΤῸ ΒρΘοίδ Ἰβϑι τη τὴ αἸΙΘΠΊ 16. ἀθβου 6 Πα 15. ΠΌΤῚΒ 
οοπάαχι (Ηἰβί. ΧῚ 838). ϑ'ϑα πὸ Ποβ αυἱάθῃ δα δηϊμηαπι οἱ 
ΓΟΒΡΟΠαἾΒΒ56. ποία] 5 ἀοοθαναῦ 80 ἴρ80 Ηἰβίοσίαιτιμη. ἴῃ πλδΥρ 6 
οοα. αι. 2644 (ὕταιῃ. ΑΟ 1Π1| 35055) δαϊθοῖβ, ἴῃ ααϊθαδ 146 η- 
{ἰάθη ΘΟμν Οἱ Οατθαμη (ὐδγαίαθ Ῥτοβθαατ, αὐ αὶ νουϑι5. ἴῃ 

ΒΟΙΘΠ 0 τ ῃϑ που (3691) γουθααθ ῬΘββιπηθ. ΘΟΥΠΙροΙ (3651 
97120 87224 8721 55), Π]ΟΠΘίαπ6 ἸΘρΘηίθμη, ΠἾβ1 ΒΟΙΌθ8.6 ᾿ΠβΆΠ1ΔΒ5 
ΡΙῸ ΥΘΙῚΒ ἸΘΡΌΓΘ τη }1, πὖ Ἰηγ δι! δίπτη ΔΙΊ. 0 τηο ὁ ΔΙ θυ Ρα πὶ 
1088 ἀθβουῦθαί. Ααἀποίαία, ἴᾶθὸ δὰ Ηϊβίουαβ πῸὸη ππϊηὰ8 δᾶ 
ΑἸοχδμᾶταθ βοῇ} 18. ρου πθηΐ. ὙΙαϊηπΒ βαρ ἱΠίθροβί παπὶ 
λέγειν Ῥοβί χαϑολιχωτέρως 1938 ᾿᾿ΠΒΟΙΟΠάΌΤ ῬΘΓΡΟΙϑ μροϑὲ τὸ 

ἸΠΒΘΙΓΆΠῚ 6586: 181] ΑἸ ἔους 2115 χαλχιδαικὸν ἃ χαλδαικὸν 11, ἴῃ 
κε 

ααϊθα8 ἰδίθτο χαλδαικὸν ΔΙΟΙΠΘΕΥΡῚ (ΘΒ Π]ΟΠ]Ο 68{11212᾽ χαλδαεκῆς, 
χαρά ἷ5 ἔθταπθ πη ἀδίτίοθμι τπδπτιπι ἔθ {. ΕΔ αὐ Πἷ8. Ἰοοίβ 
τη] θϑίο ΘΟηβουίθπι ἴῃ ΥἹΠΒ ΘαΠῚ ΟἾΠ ΒΟΙΙΘΒ 5118 ΠΔΌΘΙΩΙΒ, 
810 7412, οὑπῃ γεγγηϑείσης χαὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς ΒοουΠα πη 

ἈΔΡοΙ]οΟΔογατ ΘΡ. 210 ἀργὸς φανείσης χρυσῆς ΟΠ ρΒΙΒδθί, χρυσῆς 

ἀοίπαθ ἱπίογροβίίο κκδ οχ Βα. Οἵ. 998 ΕἸ. 7120 ἱπ χρυσομάλλου 
πηπίαίιτη γ]]6ί, ΠΟΤῚ βία Π16 ΘῈ ὈΒοΙρ5ι γενγηϑείσης μᾶλλον 
χαὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς γοϊαΐ βαηθπι ΓΘ Πα ΠΘη8. Εἰ ΠδΘ6 οἱ 

᾿ς Ἀρήν; 

γΉ1}16 411ὼ αὐ 20528 81}. ΠΠεσσατπτυγία, 283:53 Κυρῆμι 972) 
(ΔΌ 1080 ἔογίαβϑθ θη θ 6Χ 5΄ ἰγϑηβουρίπη) 1785 811. Ἥλιος, αἱ 

22024 8]]. “Ηρόδοτος, πα ἴπθᾶπθ ᾿ἱπου]οδία ποία! 16028 τοῦ 
βουσχαφήσαντος --- Καπαγέως δ γ. 484 τογοοδηάδ 1), τη040 
ΥΟΙΙ ἸΘρϑηίθβ 01 ΟΡ ν᾽ ἀθθαίαν ΔΙ 0 πιο 0 Δα ΠΟ ΠΘΥΘΗΓΕΙ, 516 

Ῥέαν 
1) υς 8423. ααοαπθ Σελουέαν ἢ ᾿]λέαν φῬονεϊηορί. 



Ῥτοϊθροιηθη. ΧΙ 

αἰ οοὐϊοθα ριδθυθπί βουναπᾶδα ογαπί. ΑἸΙοααὶ ΠΙοΘγοί θὲ 605 ΙΟΘῸΒ 
ἰδ Βἴουτηδ6. ααἰθ5 816 Παΐδθ τ θη 8 ΠΟΙΆ ΘΠ ΓΘ ΠΟΌῚΒ 
γι ἀθηασ, Α ἸΘν ΟΣ 115 αὐ ΟΥΪΔΓ, οαπὶ ΒΟΒΟ]Ιοη 9025 οὐλὰς γὰρ ἡ 
σήρα ἷἴπ ΟΟΙΏΙΘΗ ΔΙΟΒ 508 τοΐογγοί (10. 16), ΒΟ οαΤΙ οἱ 
δρυα ἩομΊθη 860 ᾿θρῖθθθ ἑτέρῃ δ᾽ ἔχεν οὐλὰς (γ 441), 0] 
οαπι οὐλαί ρῬοιπαθ οϑβθηΐ δία ποτᾶθα, βαρτα ΠΠπ4 οὐλὰς 1η- 
ΒΘ χρειϑή ἢδο ΥἹ νοοὶβ 50 ]Π]1οοὺ γούβπαθ ΗΟΙΠΘΙῚ ΒΟΠΟΙΙΟῊ 
δαοίασιϑ. θα αἸΒΡΟΠΘηΒ ροβίθα οοπροδίαϑ οορίδθ θἰδρϑδιη 
ΤΠΘΙΊΟΥ86 πίοι γί ΟΠ οἸοββαθ ΡΙῸ ΘοΟΙιρίδ, 1πἰθροβ ἰδ πη 
ααΐθηη γΟΘΘ πη ΡΓῸ ΘΟΙΓΘΟΙΟΠΘ. Παθπϊΐ ἱπορϊαβαπθ 1185 Θομ αν, 
ααϊθυβ ΘΧΌΘΙΘ 86 ἰοοαμη τοιϑοίδηθ πθαπαπδη βίαι, 5.10 
ΒΔ Θ 51] ΠΟῚ ΘΧΟΆΒΑΙΙ, [Π6]]ΘρῚ οοτίθ υιαθίασ. ΤΠ ΙΔ Π ΤΩ 
ΥΘΙῸ οϑί θη ΟΔΥ ΙΔ, Ὁ] ἀπίθ Θᾶτη ΒΟ ΟΪ 8, ΠΠΟ ΤΘΡΟΙΙΠΠΓᾺΙ 
τηοηϑίγα, Ἰοοαία, Θ8886: γϑίαίύ 1315: αὰᾶ ῥγδθοὶριί χυρέως δὲ 
μαῖρα λέγεται ἡ λευχομέλαινα αἴξ ἢ, θῶ Ῥτοιηρία 5π6 ἀπο 

ΒΠί οΧχ 8΄, ἴῃ απὸ ἱπορίαπι {Ππ4 μαῖρα δα ΠΒΘΙΌΒΟΘΏΒ 6Χ δηίθ- 
οοαθηθθαβ 814 15 ΒΟΠο] δία σοῦᾷθ Ἰθοί 0 Π18 φαεὰ ἴῃ Ἰοσμη [π|- 
τηϊβογαί (φαιὸς ὅ λευχομέλαινος Ηογ. Ερμα. 108 χρῶμα σύνϑετον 
ἐχ μέλανος καὶ λευχοῦ ῬΠοί. ΠῚ 2564 ἘΜ 7905). οταμῃ ποι πηΐ 
8118, αι Πα]]Δ 1 τϑοϊρίδηΐ ΘΧρ]Οδ ΠΟ πθη. ΑΘΘΘΥΤΙΠ16 Οοτΐα Ρ61- 
Βιδαθαβ {01 ἀ6 ῬΙδποίθ ἀρθηίθμι βϑηπη) ΠΟΙ ΠΘ ΠῚ) ΒΥΖΘΗ ΤΩ 
Ρορίαδθ ἱποο! (Μοίη. ΑΔ 402) νϑῖβϑι, ααθηη ΘΟΠΙ ποία ΟΌΙΩ 

ΒΌΠΟΙΟ ἴῃ Ἐρ' (Οτϑμη. ΑΡ ΤΥ 1604) ΔΙαυδπᾶο ἰθροιαί (363:15 Τὴ 
γηυσὶ δὲ πρηχτὰ χέλευϑα Χελιδονέης ἀπὸ πέτρης 
Πληγάδας ἀξείνους χαὶ ὅπου (Βυΐηκ. δ) Φ ἐνήεα δόρτεα. 
πλωτὴ ἐγένετο ἡ ϑάλασσα ἀπὸ Χελιδονίων, ὅ ἐστιν ἀχρω- 

τήριον τῆς «Τυχίας, 516 ῬΟΐ 5856. ἰΓΔΠΒΥΘΓΒΙΙΠῚ 8.51, αἱ ΟΠ 8|188 
ΟΠΘΙΙἀομῖαπη ρτομηαπέασ τὴ Οαπὶ 1η51}15 Ογαποὶβ οοραϊαίατῃ ἴη- 
γϑηϊδδϑὺ (Ασ. Ρδη. 18:18 Ρ]αΐ. ΟἸμι. 13 Τρ. ἔ. 166. 273) 88 ΘΠ 
ΒοΟΒΡΟΙΪ Ογδπθὶβ ΡΙαποίβαπθ οομΐππάοθγοί οἱ ΟἸΠοῖαθ ἴῃ ΟΥ̓Δ 
- Αυχίας τροῖϊαβ 116 βομο αβία αἀἸχογαΐ ---- ἰσϑηϑίθστοί. ἢ) Νο 

ἰδίηθῃ γἱᾶθο, ααὶ Δ}1Π6 8 οοσγαπι {ΠΠπ|π|ὶ ᾿πορύϊδιτιμη οΟη θοίατη 

ἀϊοδβ, αἱ ΘΙΤΌΓΟΒ ὙΠΧΙΒ ΙΘΡΘΠΙ ΘΧ ᾿ΠΊΡΙΟΥΒΟ ΒΆΡΘΙΙΠΡΌΓΙ ΙΓ 
τὰς Πλαγχτὰς (1101 γ ΒΌΡΡΙΙΠΙΙ) --- αὗται δὲ χαὶ Κυάνγεαι 
λέγονται, χεῖνται δὲ μεταξὺ Κιλιχίας χαὶ Παμφυλίας χκαϑ' 

1) Να αὔξ αυἱάθηη βαπαμ 6586 Πηοηπὶ ἰῃ δἀποίαίίοηθ. ὥΦαζα (ϑίθρ. 

2071) ΟΥΘΙΠΠγομΐδο 5818 ποιηθῃ ἔαϊῦ ϑίθρη. 8885 οἵ. ΡΙαί. ΤΉΘ8. 9. 
2) Τοιβίῦ ἷο Ἰοοὰβ ἰμΐου 811085 ΥἹ ΘΒ Ιοσαμ [ηα, ἸΘοίῦ. δοϑί. 1859 ῃ. 10. 



ὙᾺΕ ῬΥΙΟΙΘΡΌΠΙΘΠϑ. 

ἰέογα οἰαβεῖ8. 
"οὐ. ῬαΥ. 2403 

ὃ 

6 

γ2 

Ὅμηρον καί τινας ἑτέρους (26111). [π Δοηίρτηδ ὙΘΙῸ ῬΓΟΥΒΙΒ 
ἸΠΘΧΡ]ΙΟΔΌ116 νἱἀθηΐαι Οχῖτθ, ααδ 22826} 46 τηο016 δα Οὐτηδβ 
80 Ηρτοα]θ ἔδοία, γ6] 369530 46 [ἀῦγὰ δὸ Γὐραγία, ΘΟμη τη ηἴα8 οϑί, 
Νδιη οἰβὶ ἰῶπὶ αυἱα ἰδοίππι 510 1η.6]16ρῚ πι1, ἰϑηθη ααἱὶ ΘΙ] Ρο- 
{που οἰϊδη ΤῊ] ΠΤ ΠΠῸ ΠΠΒΘΓΘΠἑ οΟμρδΙθί. ἦ 

Οὐ ἸρῚΓὰΓ δύ ααδοαβ. ΕΠΙγ 610 δαὶ ἀθβιραϊ Δ] π8Π60, 
581 ΒΟΙΙΡΒΙΡ 086, ἃς ΔῈ Δ]Π16 8 Βι0 1 Ἰβδίτηθ ταὶ 8 οἰ α85 
ΘΌΠῚΒ. ΔΡΌΒαΒ ῬΔΓΠ ΠῚ 1πἰ6]]θοίβ, ἴῃ ᾿ηβᾶπ, γϑτ τ (οἵ, 2104). 

Ιῃ νίϑῃι γθᾶθο. ΑἸθυῖτιϑ ΟἸαΒΒ15. ΔΡΊΠΘΠ 51π6 ἀπο Ῥα. 2408 
(Βδοῖηι. ρ. ΓΧ βοῃθογ  ρ. Χ1) ἀποογοί, εἶβι ΠΌΤΆΤΠΙΒ. ΘΧ ΘΟΙΙΠῚ 
ΘΘΠΘΓΘ {π]βδϑί, αὶ 5. Π1}}} 15. ΠΘΙῚΒ ἀδπη ποβίογοβ ἔπουϊπί. 18, 
ΘΠΪΠῚ Θτᾶθ06 ἀοοίαδ, αἱ απδη 5110 6ὲ ΠΠΘΙΒ. ῬΘΙ] ΘΟ 18 ἴ8.61168 ΒΘΠΒΈΤΗ. 
ΘΟΙΠ Το αθ6 ροβϑοί, δα γϑυθαπι ἰδ ΒΟΙΊθΘ ΓΘ πϑρ]θχὶς οὐ 480 
ῬΙΓΌΡΙ ΙΒ. ἸΔΌΟΙῚΒ ἰΘΥΠ]Ππιπὶ ΔΌΘ586 γιἀθθαΐ, 60 1Ἰοθη 5 πα 81} 
πο ΠΙΡΙΔ1η1. Ιίδααθ ΡΟΙΤΆΤΟ, αὐ 84 ραιίθθ γοοδυθίαῦ., ἴδο- 
ἴππη οϑί. : : 

Τηΐο 605 Ὁ 8 ΠΔ 1Π ΘΘΗΒΈΠ. γϑηϊπηΐ ΘΟ ]665 ῬΥΟΧΙ ΠΗ ΠΤ 
80 ὦ Ἰοσαπι ΟὈἐποὺ τϑϑουρίαβ γαΐ. 1806 τηριηῦτ., ΧΠΠῚ β866 8}, 
114 ΤΟ]οστιμη, ἀποττπὴ οθηΐατη ἀθοθπὶ ρΟΘΠΊδ, ἸΡΒΌΤῚ ΟΌΠῚ ΒΟΠΟΪΠΒ 
Τζοίζαβ οοουραγιί, Πα παπᾶο ἘᾺΠΥΙ ΒΊΗΙ. ΚΟΥ θ8, ΠΟΙ πη ΘΟ] ΟΟΥ ΘΙ: 
ῬΙῸ ΠΠ|0 βάθοι]!ο ἀοοίαϑ 1[8. ΠΌτατ Θχαγαυ τί, αὖ 515}15 ρατοθσοί, 1ηΐου- 
ἄπτῃ οοΥτρία ργΟ ΘΔ ὈΙΠ ΘΙ Θμμθπάδγοί, ΓΘ ΒΒ ὴ6 αα]α ἰγαηβηη ογθέ, 
Νδπ ἃ 56Π01|18, ααδ ἰθιθῖθ ἱποα δ, τηϑπιι ΒΆ60Ὰ}} ΧΥ͂Ι 6χ. 
Δααο ΠὈΤῸ ῥβββίπιδθ ποίδθ ἴῃ τηΔΥΡῚΠ6. ὩρρΙοία βαηΐ, ΡΆΘΠ6 
ὨπΒα ΔΙ ΘΧΡΙΘΠΟῚΒ ᾿ΔΟΊΠΙΒ ΒΟΥ Ια Πΐ. [ΓΏΪΠῚΒ ἔθυθ ΒΟ ΠΟ ΠΟΤῚ 
δαϊθοίαθ βαπί Πἰΐθγαθ, απ] θ 85 Δα βπιδπι αποάσπιθ γοθθη ΡΟΘΙΠΊΔ ΙΒ 
οἰβάθῃι [π|ου]β. ποίδίδμη τονυοθδίμγ. 1) [ΓλΠ615 {ττιϑί 8. ΡΔΓΔΡΉΓΑΒΙΒ 
ΔΙΠΟΌΙΟΥΙΒ (Ρ) πῸη τηΐππδ ἄθηβο ᾿ηἰουϊθοίδ, βαηΐ, ἀπδπι 1ρΆ 1885 
Τζοίζαθ ΠΌΤ πίθου θΟβι απ ἔπ1556. ππαπὸ οοηβίδί. 

Θθουπᾶδθ δηλ} 186 πέρ 608. ΟΟΑΙΟ68, 405 ΔΒ ΘΓ ΤΩ]Π] 
ΠΙοαϊ, ΟΟΥ ΒΒ πητι8 ἰοβἢ5. οδύ Ρ8]. 18 (ΜΈΘΙΠοΥῚ ὙΙ. 2), οαϊπ5 ἀΘαπ0 
80 Ῥα]. 2604 οἷΐο Θχοαίθηαϊ τα] οορίαια ϑατήτηα ΠἰΘγα  δΐθ 
Ζαμροιηθι βίο ἀθαϊ. ΠΡ, ααδὸ ΤΙΒΘΟΒηδηη Ὁ. ΧΧΥ͂Ϊ, ΘρΡῸ 1 

1) “οοᾶοχ᾽ --- «ΙρΡΒαθοΕ του ἷβ οοπϑίγιοίαβ. 560. ΝΌΠ ΘΟΙΏΠΠΘΙη0- 
ΤΆΒΒΘΙΩ, εἶβὶ πη ροβαϊββοῦ ΓΘηγβο ῬΙΠδγβοῃ. 41. Τηνθηϊπηΐαγν ΒΟ Ἰοθὲ 10], ααΐ 

ΘΥΤΟΥΪ 6586 ροβϑαηῦ 60, απο 115 ᾿ἰτίρυῖβ, ααϊ θα ΒΟ οἶα 510 αὐ ἰη Καῖ. 1900 

515. σοῦ ΔΡΡΙΙοαπίαγ, Βα θὶπᾶθ ῬοΡΙ οσϊουβ ἰοοὶ σύνταξις ᾿ροΙΒουρία 

1ἰθυῖ8. Ἰμουμϊχία οϑῦ: Βα ΠΥ ἀθίποθρβ 'ὰ οαρίτθ δᾶ οδοθη ἰδιαγράμμασε 
ΘΟΙ βίο π60 βαηῦ πθὸ πουαηῦ πἀπιαπδη. οἱ. 40. Τ΄. 



ῬΙΟΪΘΡΌΠΙΘηδᾶ. ΧΙ 

Ῥ. ΧΙ οχροβυίμηιβ, δἀἀθπάππι οϑὲ [ο]ππὶ 2841" χαὶ συντριμ- 

μάτων --- 287): Θήρας δἰϊογταμηαπθ 29019" διὰ τὸ --- 3001. 
ποίων μήλων ΘΟὨΕΠΘῺΒ ᾿Πέθ ΓΟ 1586. 

Νον βϑιπηδπὶ το γϑ οι Οπθῖη ΒΟΠΟΙΟΓα πὶ ἃ ἰρ80 ΤΖοίΖα, ᾿πϑ5{1- 
{αίατη ΑἸ τοβίδηυϑ 222 βουνανι (Μὰ5. ΒΒ. ΧΧΧΙΥ͂ 289). Ῥτὸ 
ἑππαδπιθηίο ἰθγτατη Ῥαϊαίπο 18 ἔπ Ὠαθαϊΐ, απθπη δα οὁ0- 
αἀἴοθιὴ οἷπβ [Ἀγ] αθ, οαϊα8 ἰθϑ8. ππαπὸ αὶ. 1306 βαρογοβί, οοὲ- 
ΤΟχὶ οἱ οχ δία. ΒΟΠΟ]ΟΓ ΠΏ ΘΧΘΠΡ]Ο πιδχὶ 6 Ὀ ΓΙ ΠΟΙΡΙΟ δαχίί. 
Θυοά βαρτα ΑἸΧΙ τϑοἰγϑοίαπίθμη ΘΠ 81118. ΠΕ ΠῚ6 ῬΘΡΘΓΟΪΒΒ6, 
16 δ πα] ]δ πὴ ΤΘΟΟρ ΠΟ ΠΘΙῚ τηδΡῚ5. ααϑιὴ δ Βδποὸ γα]οί: δᾶθο 
πα}]Ὸ ἀοἸθοίαᾳ Ὀοπῶ πηϑ]α τθοὶαϊΐ δὲ πὐ 0140 οἱ ἱποθᾶθδί, γοθθϑ 

ἰθιηθτθ γοοῖθι8 Βα Βα] οὐ βθηθα ἰγαῖθοϊΐ 80 {γαηβῆρατγαν!. 
Τρϑαμπι δαΐθπι δα ΟἴΟΥ ΠῚ 6586. ΠΠΠΠΒ. ΟἸΤᾺΘ Β0Π0]. 1526 Δρραζγοί, 
αποα ἴῃ ΠΟΟ ἅπ0 [1ῦτῸ :οχϑίαί σλανηϑεὶς ὑπὸ τῶν ἄλλων (Ρ) 
εἶττον χαὶ αὐτὸζςΣ. οἱνὰς ἄμπελος" οὐκ ἔχει δὲ οὕτως (ΑΒΕ. 
ΗΑ ΙΥ 58) οἱ οθίθτα, ααδ8 ΧΟΡ ΌΘΓΘ. Π1}1] τοίου, 

Ηδο ϑβυπὶ ἰρβίυϑ ΤΖοίζϑθ τθοορ  ΠΠ0Π68. Εἰ ΟΡ 118 θὰ ἴδ η}]18, 
αὐδιη 5510 γ2 ποίαυϊ, 810 θυδὶαϊ, αἱ ΟΘίθγατ πὶ πη  αβοια α86 88 
ΒΙΠΡῚΠ ἰοϑίθϑ ΒΡΟΙΒΙπί, ἰἰρϑῶ απδίποι οἰϊδιηηπμη ΘΟΘΙΟΙ 5 
(Ρ8]. 18 γιπα. 282 Νϑαᾶρ. 1 16 Βαοοοίδπαβ Ῥοίίθυ1) οἱ 1118, 
ἐαυθα, ΤΘΟΘΠ ΒΒ ΠΟΤ πὶ ΠΙΡΤΌΤΊΤη “ΟΟΠ Ιποαίαν Οτοία, αὐ γι ἀθίαν ἃ 
ΤΩΘΙΟΘΠΠΘΙΙΪΒ ΒΟΙΊΌΙ5 Θχϑοίβ, (105 ΘΧ ἸΠῸ ΘΧΘΠΊΡ]Ο ΘΟ6.6 ΠΙΟΘΠίροΣ 

1πίθροϊαίο {Πα ΧΊΒ56. ΟἸΏΠΘ5 ἴῃ Μαβ. ΒΒ. 1. 1. 48 οχροϑαὶ. Νθο 
ΤΑΙ 5. ἰδηίαμη οϑίθγοσαπη ΕἸ ὈτΌτατη, ααδηίαμπι ἤδ6ο ἔδη}1}18, 115 

οὐθοουι, ἀοοθί, βθα οϑυ 8. ΤΌΘ ἰθβϑἐϊ ΠῚΟΠ115. ΤΘΟΘΠΠΟΤ ΠῚ 50}Π|0- 
᾿ πδβίαυαμη. ΘΟΡ ΠΟΒΟΙαΙ, 4] Θα ΘΧΟΙρΒουιηΐ ἤδιθο 50Π0118, (Β6ἢ. 
Ῥχϑῶ, βο}. ἔπιτ.. Οὐ. 990 Μοη., τϑοθηί8, Βοῃ 0118, 1 πιοῖ8 ΠῚ ΠπΠῸ ἃ 
ΑΝ ΔιθΙϊΘοία) Βαϊ 8 [ἈτΟ"Πἶα6 ΠΟτῖβ. αϑὶ βαπί. 

ΗΙΒ ἀθιησμη ρουϑοίΒ δοοθάθιθ ᾿ἰοαϊΐ δα οοπίθχίπηῃ {ΠΠ1πὶ 
«Τα θαϊατττα δὲ συϑιη μηδ 68} 1πιτὰ Ῥγδθοθρίοσιμι 1ΐ8, τοίθχ πα, αἱ 
᾿αὐἰά οἶσθ, αὐ1ἃ ΔΙΙΟΣαπὶ οϑϑϑὺ οἱ ἀπᾶθ ρϑίαπι ἃ Ὁ 60 ρϑιβρίοθ- 
τοῖα. ἘΠ δα οποάβδπαδ ροθιηδίβ ἰθ πα] οα]8, Ὀγϑθίθι 50} 0118, 46 
αὐἰθὰβ ᾿ἱπΐτα, αἰβραίδϊαγ, αποα ᾿πϑίγαπηθηΐαπ 5101 ρδιδτ , ἴῃ 
Μυβ. ΒΒ ΘΗ. 1. 1. Θχϑοιίιβ 58Π|, 564 ΔΙ ΙΒΒΙΠ16 ἰδπὶ δαοίδ, ΒᾺΡ6]- 
θοῦ] ααδθ 101 ἀἰδβραίανι πὸη ἀπ 1η τὸ ἀΠδίαπάδ, νἀθηίασ. Αὐ- 

1) 5᾽ ΠΙουϊδδού, τθϑίθιῃ ἤὰηο οοαΐοθπὶ Ῥα]αύϊηϊ 218 Ἰοθὺ δα! θα 5561: 

᾿δἰαυϊάθηη αὖ ΝΟΑΡΟΙαπιι8 ἀθύθυυ πη5, 510 ὙΠΟ ΟΠ ΘΠΒΙ8. [ΟΟΌΡΙ ΘΕ ΒΒ: πη 15 

δαΐϊαβ ἤδη] δ 6 οϑύ. 

γ 

8 Τοηἕεοβ 
8ο]νοἴϊογυνην 
Τχοέζας 



ΧΙ ᾿ ῬΓΟΪΘΘΌΠΊΘΗϑ. 

“Βιἰθιοίδοοα 
ἡρέζας 

486. ροθίηδ ἰρϑαπι πἰ ὈΥΓΩΪΓΙΒ. 6 ἀθίθυ!ΟΥἹΒ ΟἰΔΒΒ15 1) ΙΌΤΟ 510 
τα αἰϑί! πη ἐπα πβουρβοῦδί, αἱ δαδ Θαΐ απ ρϑγ ΘΟ. ]8.6 ΒΟΠΟ] 18, οἰτοῦτα- 
ἑππαογοί, τ. τοίϑοίδηβ ἃ 60 ΠῸΠ Τϑοθϑϑὶΐ, πῃ 6] ]οστιπ ΘΟ ΟΠ αΤΩ 
ΟἸΊΠΙΠΟ ΘΧΡΘΙΒ, ΠἰΒῚ ααδ86 ΒΟΠΟΠ118. δὲ Ἰμ ΘΓρΡΟΒΙ οπθτι5 Βαρρθαᾶϊ- 

ἰΔὈδηίπιΓ, ἄοπθο ἰηβοῖαθ αὐ νἱάθίαν που ἰβϑίπια, οὔτ ἴῃ ΔΙ Ογα, 
οδδίτα ἰσϑηϑι (10. 289). ΠΙΘ δαΐθπι ἀθίθυοῦ οοᾶθχ αὐ οαοθαΐ 

Θη Ια α]8 ΒΒ 8 --α οδγπθυτηΐ ΒΟ Ποὺ Ομπο ἢπΐπ8 ΟἸΔΒ5185 
Ότ], πἰδὶ ἔοτίθ οαϑιι ἔδοίατη αἴ οα5, αὐ ἢ ΘΟ Ἰο65 (8 58 5655) ααἱθὰ8 
δηαπα 80} 0118. ἰγατία, ϑαμξ ΟἸΠ6Β ὈΓΠ88 βἰπί Οἰδ5518. ---, 510 
ἔγαβί] 18. 6.0 ῬΑΓΟΙΒβη6 6. } ἰγδοίῖβ ΕΠ υίβαπθ, αα88 ροΡΙΘΧδ πὴ 
ὙΘΙΌΟΤΠΏ ΘΟΠΒΘΟΙ ΟΠΘη ΘΧρΘαϊ τη ἀθαπᾶθ ἱπβίγποίαβ οὐϑΐ. 
Αα πᾶθο ᾿ρῚΓ 5101 Ῥτη πὶ ̓ πγο! ἴδ, οἱ ΟὈΒΟΌΤα, Βθηβἃ, ΘΓ ΤΉ ΠΪΒ 
ΔΡΟΣ οἱ ΒΘηδι8 1108 οἱ τὰ ἑξῆς ΘΟΠΒΓοϊ πανὶ ᾿ΘοίοσΊθ 8, απδ6 
δ 8: ΠῚ ΘΟ] ΘΠ ΔΙῚ ραγίθπιὶ Θοοαρδηΐ: ΠἾπῸ ο᾽]οββασαμι απϊοα πα 
ΘΧΡΙΙοδῦ, 51 ποῃ δὰ 51 τϑάθαπί, ροιϊίδθ βαῃΐ οἸηπο8 οἰ ἀθιη 0 
το οδ]Π]]ἀἸββίπυατη {Ππ4 Δγε οίπμη ἀθθθί, αποᾶ 1145 (οἷ, 2125 
9933 ὅ7ι9 5925") γΘΙ018. Θχρ! θα στρ]. Ῥυτηδθ ὙΘΓῸ Οἰαβδ15 
ΘΟὐΙοθ) (854), 46 ΠῚ ῥτδθδίο δἱ ἔπϊθβθ ἰρβῶ δἷὰβ βΒοιο α, 46- 
οΟἰααηί, δᾶθο βρυθυτί, πὶ ᾿Ῥγδθίο ἤδθὸ πἰἢ}1]} 1Π|πὸ ἀθρτ οι ΡΒΟΠΊ. 

ΕΥρὸ οὑπὶ ἰπ ἀοχίσο ΠΠΔΙΡῚΠΘ ααὶΐ ΟἸΏΠΙ5 δὲ Τζθίζαθ 
δά ΡρΡ ργεογοοδίιαν, ᾿παθ ᾿ρ885 ρῬδΙΔΡΉΓΑΒΟΒ 80 60 
ΘΟΙ Βα] 85 6588 6 60]] 1088. 

Ορογοβίαβ ἔπὶξ ΠΌΓΟΒ 80 60 θχοουρίοβ δαί Ἰθοίοβ δα θαπᾶο 
Ἰπᾶδραγθ, ἀαοταπι ἢϊ6 ᾿παϊοθηη ΡΙΌΡΟΠΟ 2): Δδιίδππβ (ΥΤ. ΗΑ.), 
ΑΘΒΟΒΪΠΘΒ5 (1η Οἰ68.) ὁ. 508.) ΑΘΒΘΟΠΎ ΒΒ 6. 50}., ΧΑΡΟΙοαοτὶ Ὀ1011- 
ο θοᾶ, ΑΡΟ ΟΠ Ατροηδαίοδ, ὁ. Β68., Αταίαβ, ΑΥἸΒΕ 65. ὁ. 568.. 
(οἵ. δᾶπ. 3811: πρέσμα), 560}. ΑΥΙΒΙΟΡΠδπΐ5. (οὗ. δάη. 28051 τυ- 
ράνγου), Ατ᾽βίοίθιοβ (ΗἸβί. Αη., Μοί,, ἃ. Μ., ἃ: 6ρ.), Διτίδπαβ 
(Θχρ. Α1., Ῥ6110}.), ΟΠ τη Ὠγταηὶ ὁ. βοῖ.., ΟΠΟΘΤΟθοβοῦβ, Π6- 
᾿Ἰηο βίῃ θη65 (ογ. ΧΥΤΠΠ), ἈΠΙοάοττιβ, Ώ1ο Οδββίαβ, ΠΙοηγϑὶὶ Ῥὸ- 
ΓΙΘΘΘΒΙΒ. 6. 56}}.8), βοἢ, ΠΙΟΠΥΒΙΙ ΤΉτδοίβ, ΠΙΟβοου 05 (2665:), 

1) Ῥούθυϊουθιη ἤᾶπο Οἰαββθη 51 αἴθο, ποη δἷο 1ἃ ᾿ητθ]θοὶ νοὶ, απδϑῖ 

181} ἷπο Ῥοπὶ τοάππαθι: γοῖὰ ἰϑοίΐο δέώκην --- δίκῃ 1ΒΡ -- 186 δὲ ῬΓῸΡΘ 

γοῖὰ ὅπατρέου --- ὁγαστρέου 1 (γράφουσε 1612) ὃ (καὶ λέγουσε ἸῸ. 535) Ῥ--- 
4562 ἷβ οοὐϊοῖθα5 ἀθοθίαγ. ὀπατρέου 16753Ρ “ἴπ τη 6]}1π|5 Δ Υτγαν. 

2) Τρουβϑὶ ᾿ΠΌΤΟΒ, αἀ05 Ρ]οπίοτοβ παρθαϊῦ, ἀἰἀποίί5 Πεουῖβ, ααΐ 

Ρουϊουαηῦ ἰηουίμι, αἰβηχί. 

8) ἘπΒπΐοα Κορ ῃδηϊ ἴῃ οἰαβ ὉΠ] οὕ οα πυσηααδτῃ [πουαπῦ: δὶ Πα αἰβδϑέ, 

απδ6 ἔαϊῦ ἴῃ ὨΪΒ. Β0Π01118. ἀβαγραπαϊὶ ροίοβίαϑθ! ΓλὈγαυΐ, πο ΤΖοίζαθ βαηῦ, 



ῬΥΟΙΘΘΟΙ ΘΠ. ' ΧΥ 

Εἰγτπο]οσίοαμι σϑπαΐπαπι 1), “ Εἰγτπο]ορίοιπι Οπάϊδπαπι (0020) ὃ 
ἙἘπτὶρ᾽ 65. ὁ. βοι., αα!θπὰβ (225), ἩΘρΠδϑϑίϊοπβ Μδη. ὁ. 586}}., 
ἩδτΔΟΙΙ Γπογϑα 11 (185) ὃ, Ἡ ΤΟ ΙΔ ΠῚ Ὠ1δί., Ηϑτοάοίαβ 3), Η 6β]- 
οὔαβ (Ορρ. 6. Β6}!., ΤΉ 6ορ;, 6. 80}).. ὅ0. Η6γο.), ΗῚΡ ἢ ΟΠ δΧ (6. ἰηΐογ- 

ῬΟΒ.), Ηομμοτὶ {188 ὁ. 50}. Ὁ), Οάγββθδ ὁ. β860}.) Ηοπι οι να (θα, α δ 6 
Ἡδτοάοί! ποιηῖπα ἔθυίαυ), ΦΌΒΘΡμτι5 (Α πῆ αα., Ὀ8]]. {π|4.), Τχοϊδητιβ 
6. Β50}., Γγϑῖ88 (8751: οὗ, 16:1), ΜΥΓΟΡΤΆΡὮΙ (ὐπὸ ὃ, ῬΑΙΔΘρμδίαϑ, 
ΡιίοΙ θη 6 85 ΟἸ ΘΠ Π8), Μ818188 3), ΝΙοαπαᾶον (Του. Α1.) ὁ. 56}. 
Νοπηὶ Ὀἰοηνυϑίδοι (11720})}, Νοππὰβ ΑὈΡθαβ᾽, Ορρίαπιιβ (Ογπ. 

ΗΔ41., ΟΥρῃθαβ (Ατρ. Γλ{}.. Ἡγπιηὶ, “ Φωδεκαετηρίδες), Ῥατδάοχο- 
ΘΤΔΡῺΪ (Απαροπαβ, ΒΘ ρῚ π π 8 (οἵ. ΗἸδβί. 1 469), 5010), Ῥατοθιηῖο- 
ϑταρἢὶ, ΡΕΙΠοβίγαίαβ (υἱΐ, ΑρΡ. οι. αγιμη. 8251 ὃ), ΡΙΠάδττβ ὁ. “ Β6ἢ., 
Ρμαίατῖβ, ΡΙαίο (Ρμδθά.), ΡΙαἰάγοθτιϑ (ΡΎστι., Βοια.: ϑοσί., ΤΉ Θμι., 
ΤΉ68., Ῥδγ. τη]η., Αἴ. Πϑ]Τ., ΑΡΟΡΒΙΉ. [.80., 4. δᾶ. ρορί,, δᾶν. 
ΟΟ]., ὕοην., ἃ. 95. οἱ Ο8.,) ἃ. 561. πππὶ. νἱ πᾶ... ἃ. 50}}. 8η.), Ῥτο- 
ΟἿΣ οὨτθβδίοιη δία, ΡΙΟΘΟρίαθ, Θαϊπίαβ ΘΙΉΥΥΠΆΘΒ, ὅ᾽0- 

᾿ς ῬΒΟΟΙ6Β. 0. 50.!., δ᾽ οίδβ (8775) Ὁ, ΤΠ ΟΟΥ 5. ὁ. 56}., ΤΟΥ ἀϊά65 
6. Β6ἢ., Υ δβίπιβ ἰθβίδιηθπίαπι, Χθηορθο (ἔχρ. Ογτὶ, δ π8ι. Ογτ). Ναμα- 
αὔδπι ΟΟᾺ]1Β5 ἀΒΌΤΡαν ταί ΠΟ ΒΟΥ Ρ(ΟΥΘΒ, 4 ΠΟΤῚ πὶ που Ϊηδ, ἴῃ ἰδοίδ- 
οπθῖα ΘΙ ΠΟ Ὠ15 ᾿η θυ οἱ : Ασϑοβίμθπθηι (6 ΘΟΙοΠ6 8101 Ηἰϑύ, 
ΥΙΙ 645), Υηχανίατι (822:15), Ὀοπγβίαπι ἨΔ] Θαγπδββθιμι (29.421), 
“1ομνῖνον (844), Ἡσίγονον (6 ΒΠπορίπο Ηἰβί. 1 469 Υ11 644 ἀθ 
50 Ρρί. ποιη. γ. δά. 8160117), Κεφαλέωνα, Οοτγπαίαμῃ, Ὠ᾿οίγη 5), 
Φομαπηθὴ Απδοομῖππ 8), Γἀθαπίπιη, Μοίμοαϊπτη τὸν ἑατρόν 

(822931), Βπιοπί ἄθι τὸν γενεα λόγον (18751), Φικούλην (881) ΒῖνΘ 

ααδ6 Βεδοίχη. δάῃ. ὅ16 ο Ὑἱμᾶ, 2 ἀθβουρβιι. Νφο θ᾽. ααδηη ῬΘΙΓΘΙΤΆΒ8Θ 

Θὰ ἘΠΠηΐοα --- αϑαταγῖδ, Ῥαΐο85 --- Οὐ οἰ 115 Ἰοοῖβ, αἀοὸ85 οχ βίου δ 

ἨδΙᾶΟΣ ἴῃ αἰΠροπΕββίμηα αἰββουϊα ομθ ἀθ Φο0ῃ. ΤΖ. Ηϊβί. ἔοπίῦ. Κι]. 1886 

Ρ. 10 σομρθβϑίί. 

1) Τηδϊάθιη ποηη}}8 ἰτηθηηδία (6. ΡΥ. 269, 2170 ΒΔοῃμ.) ἀποῖα ϑαηΐ, 

4086 βουῖθα ὦ ἰπ τππᾶτρίηθ δαἀαϊαϊζ, 

2) Μρά. ΤΙΧΧ 8 δυπὶ Δ] ασδπᾶο ροββϑαϊββθ ποία! δ ἀρρατοί, ααἰθαβ 

οἰορϑη ββίπηαπη {Πππὶ ΠΙΌγατη οΟΙηρίηχῖῦ. ὅρα 51 αὐαἰὰ ᾿πᾶθ οὐοῖζαν, ααοὰ 

ἴῃ ΔΙΓΘΙῸ ᾿ἰῦτο ἀοβίπαπί, υἱίτα ἤππο Ιθοθηᾶο ἤΟὴ ΘρΥΘΘϑαΒ οϑῦ οὐ Ῥρϑιβίοδ 

6116 8889. Δ4 οοαΐοθηη Δ] ΓΟ Υ15 Οἰαβϑὶβ ϑηδυγαυϊῦ. 
8) Ηππο οἰΐαπι δὲ ϑχουῖθὶ, αὉΪ ϑαοίου Φομάπηθ5 Ἀπ Ομ α5 ΔρροΙδίατ, 

ΒΘΙῸ Ραΐχίρῖ ἀἰβραϊδιίομο ΒγΖ. Ζίβοην. Χ᾿ 8806 ρἀοοΐαβ βτη. Ηΐπο ἔδούμμ 

οϑὺ, αὖ Πΐο ἴῃ ρα πηΐ8. Ρ] ρ 5 ὑθϑοῖβ Ἀρροβίτιβ δῦ, Ὁ] 1116 Δἀβου θοπ 5 ἑαϊῦ. 

Ἐπίατη Ὀϊοῦγη ᾿ποπουΐβ οασβαὶ ΔῸ 60 ποιηίηδιὶ ἱπαϊάθιηαπθ πού πηι οἱαϑ 
{Ππχῖββθ ἰάθη ρ. 892 ργοθανί.. ΕσρῸ δαΐϊς ἀποαὰθ βαοροοᾶδι ποιῆθη Ν4]8]86. 



ΧΥΙ ῬΙΟΪΘΡΌΙΠΘΠΔ. 

ιλάλιον (22316) ΘΟΒ6 6, 4105 8738. ΘΠ οί. Π ΘΠ 16 Θγϑϑί- 
ϑαῖοβ δια ίουοϑ 1Π ΠΠΔΓΡῚ ΠῚ 15 ΘΙ ΒΊΓΘΠΠ ΠΟΙ ΠῚ σἱοθ ΒΕ] π 46 
{ϑίθ βίρῃηπμη (Ὁ) ΟοοΤ, αὰο ἀθίοοτο γϑϑίϊρια ΟΠ ΘΠ ΠΥ, 
Ηὰ]ὸ 51 Θομί ρου, αὖ 6 Χ 1118. 10018. οοτε δ]. α]4 οχίπηάδί, τηϑοίθ 
Θϑίο : ΟΘίθυ ΠΏ ΠΟῸῚ ΒΕ ΡΟΙσ ΟΊ οϑί 68, γθῦθα ΔΡΡΟΠΘΙΌ, αὰ88 
Θηδιτδίαθ 46 Οθγοοριθαβ 1) αθα]αθ ἰρ86 βαθίθοις τές δ᾽ ὃ χρη- 
σάμενός φησι (" ἐστιῦ) τῇ ἱστορίᾳ τιλάτει (ἰ. 6. ἐν τελάτει) 
ἐχ τῶν πολλῶν ἱστοριχῶν (ραία ΒΟ! 11 85{18), οὐχ οἶδα 
(ΗἸβέ. Υ 95). Θυΐρρθ θὰ, απδ ποῦὶβ δ οϑυίοβ ϑιαοίουοϑ ΓΘουΤΘ 
ΟΠ [ϊοϑΐ, Ρ]οσθαθ. 6 ἴρ86 ααϊάθπι ἀϑαπδπι ἱπίθχ θυ ροὐἰβϑθί, 
πἰ 486 ΒΟΠΟΙΔΓΠῚ ἴῃ ΘΟΠΥΘ ΗΠ θα8. 80 ΒΟΥ ΟΠ 15 Εἰ ΘΓΘ ΟΥ ΤΩ 
γοὶαΐ ΡΟΙ πη ΠπᾺ8 8 ἀοΘγθηίαΣ. 

4 15Ξαας Τεοίσα ΗΙο δαίοπι 1061, ααἱ οπιπῖα απδθουμηαι6 ρῥγϑθίοσθα ΡῈ]}- 

ΟΔΥῚ ῬΙΌΘΙΙ ἃ 86 ΤΟΙ αΪ, ΠῸΠ ΒΟΪαπῚ ἰἴπ ΟΠΙπΙ 8 ΘΟΘΙΟΙ ΒΒ 
Ιβδδοὶ Τ᾽ ζοίζαθ ᾿πβου] δἰ αγ, 564. δέϊδμη ἴῃ ῥτοοθιηΐο Ηοβὶοαϊ [Εργ. 
Ρ. 10 Θαϊβῇ, ἔταϊ ἃ Φοθδηπθ ἀροτίθ {ἰδαϊίασ. Ναϊηαπδιη ἰρὶ 
ὉΠ 46 διαοίοσθ ΠΟστι ΠῚ ΒΟΠΟΙΙΟΤΤΙ ΠῚ ΘΟ Π ΓΟυ ουβα τηοίϑ, οβϑϑί, ἢἶδὶ 

ΤΟΠΔΠΠ6Β 1086 ἀθοϊμηδ, ἰοτίϊα, ορί βία], (Ρ. 14 ῬΥΙθΒ8. οἷ. Ἰηβου, 6ρ. Χ) 
ΕΙΘΌΙ ΠΟΙ ᾿πἰθγοθρίαμι [115 ἔγαίγθπι Ἰδηηθηίαιβ 1π Θρβία!δ, γἱοθ- 
Βίπηϑ, 50] ΠΟ δ ηὉ} ΒΆΒ1Π10 Ρτοϊοποίδτϊο, δ απο ΤΌΠΟΥ αἰαὶ 
ἔπδι8 51η6 ἀπθὶο ἃ ἸοΠδηπ6 ρουϊαίαθ ογαΐ δἰίθσαμη ἔγαίσθμι ἰη- 

ΒΟΓΙΡΒΙ586, ΔΙ ΓΘ τι ΠῚ ΘΟΏΒΟΙΊΡΒΙ558 ΠΌτιιπι, [Βα8.00 58 ἔγαίθυπμδθ ΘΔ11- 
(18 ΘΓΡῸ δι ΘΧΘΙΡ] ΠῚ ΠΡΟΤῚ ΠΟΙ ππτι πα αἰ 8 60Π- 
ΟΘΒΒ1586. ᾿ΠΒΟΙΡΈΟΠΘΙΩ 1101] ΤΟΒΡΟΙ Ἰββθί, οθίθστιπι ἃ, 86 Θοη θοίαμη 
ΠΟ 6888 4416 ΟΠΠΠΘΒ 510 ᾿Π6]]ΘΡῸ 6 58 γ6}16 3). Θαοᾶ πἰ ἀραπἃ- 
1Π1Ππ| ΠΘΠΊΟ, 81] απ ᾿π46 οοΟμϊθοίασϑηη ἴβοοσθ [οϑί, ααοα 588, 
ΒΡ ]Π1ΟΙἴο δα τχαπ πὶ ὈΓΟΠ  ἰβϑίπητιβ ΠΟ πλ0 118. ΒΟΠΟ]1δ, ἀΙ ΘΟ ΓΘ 
ΠΟ (651 (ΗΙβί. ΓΧ 900 ρα88.), ἰπ ἀπθιίαίοποιι γοοδυῖί, ἴδ 
ΠΟΡΪ8, αποα ἔἸ465 οἱ ἀθγορθίμι, Πα] παπῸ υἱᾶθο οδιιβδπι 6886. 
Μηίδιηπβ ἱποοτία 118 ἀγριπηθηία, απ88 ἃ Ρ115 δἰἔθοι 8. ΔΠΪΠΗΪ 
ἀποαπίμγ: ΒΔ ΓΒ δϑὲ ἸΏΟΠΘΓΘ, 5'γ076 ἢ 46 πὶ ΤΟΓΙΠῚ ΡΟΠΑΘΙΓῸΒ ΒΙγ6 

1) ἙΤΡῸ ᾿ἰπΐν, δ19. πθαὰθ 6 Ζθῃ. ρϑι. Υ 10 πραὰθ 6 β0}. Β. 818 --- ὑπ 

πΠΟΥΪΌ βοιο ία Ὁ --- πούϊιαιμη πυΐὰβ ἔα θυ] παιδί. Τϑηθη Δα ΠΟ 118. οἷαβ 

ὙΘΙΌΙΒ ἴῃ 80}. Β ΤΟΡΟΠΔΒ οὐκ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς (τούτους ὁ04.) ἀναφέρων 

Θεέας, οὃς (ϑιασοὺς ο04.) κατωκμαδὸν πρὸς Ἡρακλέους {φασὶν φερο- 

ἀένους --- 

2) Τηϑροοία ἢδο ΧΧ ορίβίυϊα ρυϊμηαθβ τϑοθηθογιμπι Καρβίον (ϑαϊᾶ. 
ἀγάστορες) ΦοΒδηπὶ ΠἰὈτπιπὶ δἀϑιρηδαν τ. 



ῬΙΟΪΘΡΌΠΙΘηδ. ΧΥΙ 

ΒΘΙΠΟΠΘΠῚ ΒρΘοίθ5. ᾿πϑὶρΙ ἀπιπὶ γἱ 5 16 ΟἿ ΠῚΒ ΘΌΠΟΙΙΒ ΠΟ] ΪΠΔ ΠῚ, 
ἰδπίδμη ἱπίθ μ00 οἱ δ|1ἃ οἷαβ βου ρία δ πα Πα 6 ο886, αὐ δὶ 
ααϊοαθδιη πο οομδίατο αἰοαϑ αἰτᾶσαθ 80 ἀπὸ ΘοΟαθιπα 16 586 
σομβουρία. Ὑθιτιπ ἸΟΠΡΊ 8 ΤῸ ἰθ πα]. ΑἸΙοπα νοβε ρα, ΤῊ] ΠΙΠῚ6 
π᾿ ἀηδ ᾿πβοΙρίίοπθ ΘΓ πίθσ. ἘΘΡΙΙΘ68. ΙΟΟῸΒ. Βαρτα ῥτοϊδίοϑ, 
ααΐϊθαβ ῬΙΌΓΒῸΒ. αἰββι ἀθηςα ᾿ΠΒ]Β᾽βϑίπηθ οοραϊαία ο5886 ρϑίυϊ: 
δοιὰ βαϊίθαι ἱπίθ! !]θραῦαῦ ΘΥΘΠΪΘ. ΠΟῸ ΡοΟία586, 81 ]6 5 ταᾶϊἃ 
φοπορθϑβα, 80 ΔΙ[θτῸ δάνθιβασίδ, ᾿ηβο] 8. ῬΟΙΥΊΒ56 δατηδίαγ. Θαοά 5ὶ 
Τ6 γοῖϑ ἰδοίατη οϑί, (8118 οΟα 66. ὦ 6 ΘΟΠΙΠΠΘΠίδ 18 ΒΟΥ αἰ 
δϑί, 08}}5 Ιβαδοὶ οὐτα ΓΒ ΘΠ ΒΒ 8 οϑί, οἰαϑαθθ τοὶ {Ἰγ- 
ΤῊ ΒΒ ΠῚ απ ΔΙΓΡ ΤΠ ηὕατη ἴῃ 1118 Ὑ 8. 50.011 35125 Θχίδιθ Υἱ- 

ἀοίαν, ααδθ ἃ Ιβᾶϑοο ἱπίθυροβίία ἴῃ ΟΥαΪΏΘπὶ ἀθιηππ ἃ ΒΟ. ὈΪΒ 
. χρορρίδ, βπηΐ Ἰωάννης δὲ ὁ φιλόπονός ἢ φησιν εἶναι Ἷβαίου 
(γ. δΡΡ. οΓ.). Θυΐρρθ δπίθ πιὸ ααἱ μδθο ϑἀϊάογαηὶ δαί ἰτδοίδ- 
γοταηί, Ἰωάννης δὲ ὁ Φιλόπονος Ββογρβοιαπί; δἰ αἰ. 8 πὰ ποῸ 
Βοουπάπηη δαοίοι 5 Πἰβ ΒΟΠΟΙΒ ΠΘΠΉΠΘΙῚ [ῸΥΘ Βρ6τῸ, ααἱ ΡΏὨ]- 
Ιοροπο ραίγοοϊ ποίαν ρου πα 6 56} 0118 δπία α15 δ ΤΖοίΖὶ8 Ἰρποίο. 

Ουϊά ροῖτο δἀάποοτο ΤΟΠᾶπποπι ροίαϊί, 81 ῬτΟΡΙΟ ααοάδιῃ ἃ0 
ῬΘΟΌ ΔΙ ἰθβ τη 0 Π10 οὐ ΠΟ Π18. ΒΡΘΟΙΘῚ διρογΘ ᾿Ιοθθαί, αὖ ΠῸῚ 
ἰαπίαπι ἴῃ που βϑίτηϑ γοίγαοίδ!!οπθ, ἴῃ αὰ8. Π6 ἀΟΟΙΒΒΙΤΩ15 αα] ἀθτὴ 
Ἐοβ ΟΠ 5 Ἰἀθ πάθην ρϑρογοὶξ, β6α γδαϊοῖτιβ ἴῃ ἀπίγουβα ΤΘοΟρΪ- 

{οπθ 11 [0]16γ6 1ἃ αἀπδη --- 5ὶ ἑοτίθ 111 νοθαϊαθ ἴδηι (πὶ ΙΔ 685 
Ἰηϑθαοχαί --- ΘΙΠΘΠαΔΓΘ τη ]Π1οὐ Ετροὸ ᾿ϑδδοαπὶ αἰϊοοπᾶθπτῃ οϑί 
ΒοπουΙο6. ἷο ἔγδίγθιη ᾿παποου8 ἸΟΟΪ 6 ΠΘΌΤΙ5. ἸΠΡΘΗ1 5881 ᾿ΠΠ]6η 

δαιπογοπίθμη, απο ἰᾶπὶ [ποτ Δ] 8. Βοθαθ οὐ ᾿ρϑίαβ 10- 
ΒΔ ΠΠΪΒ ἔαϑίαῖο τοϑιποίπιπη οϑί, ἨΙῸ γοῸ αἀαδη ΠῸη ΘΟρ τ 
ἰηϊίδηι ἴῃ ΠοΟ ᾿ἰῦτῸ οοπάθηαο βοοίοίδίθιῃ ἀἼ] 6 Γ6, οἱ πιθίτιοδ βουγαίδ 
1ΠΒΟΙΡ(0η6 ἃ Βα ὈΒΟΙΡΈΟΠΘ οὐ ΠΌΠΟ ὙΘΙΌΙΒ 183 οὕτως ἡμῖν τοῖς 
Τζειζίοις δοχεῖ ἔχειν ἀρραῖοθί, 6 αὐἰθαθ ΠΠπ4 τοῖς Τζετζίοις 
ΔΙθηατα 80 ἃ ἰπ 11 ἀθιηππι ἃ ΤΟ μᾶπη6 γϑὶαί 1π ΘΟΠΙΡΘΗΒΔΙΟΠΘΙῚ 

Βα γϑοίοττιη 3512) σου Δαϊθοίαπι οϑί. ΤΆΌΟΓΘΠΙ, ΟΡΙ ΠΟΥ͂, 
τοίγδοίαμα!] βουρία, ἀοἴπρΊθηΒ 86 τηδίοτα οοριίαηβ ἰδία ΠΟΤῚ 
Ἰποσαϊηδία, διάνθιβαυία ᾿ΠΒΟΙὈΘΠΑῚ σΘΟπαϊοἴοηθ ἔτϑιτ! αἰρουθη 8, 
ἰταθιάοταί. ΙΔ ΟΠ 1ῸΒ οἱ ῬδΙΠΙΠ ΟΧ γοίο οθαθγθηΐ, Οατα 
ἀΠΠαρδο ρδίπαοηΐο τὶ 811} ροϑὲ 1105 γσϑηππὶ ᾿Γθηΐ, ΥΊ ΤῸ 8. Β0|0- 

1) φελόπονος οδὺ '5, ααἱ βέια 8 Πείθγασαπι ορογαΐαν, ᾿βομο  αϑεϊοαθ᾽, αὖ 
ΤΘΟΘΠΓΟΙΌΒ Ιοαααηίαν. Ηἰδῦ. ΑΙ 08 ἐζήτει τῶν φιλοπόνων τιβ ταύτας ἐκ 

τῶν ὠνησαμένων εὑρεῖν καὶ μεταγράψαε --- 
ΓΙΥΘΟΡΒτοηΐβ Αἰθχαπᾶγα, 11. Ὀ 



ΧΥΠ͵ΙῚ ῬΓΟΪΘΡΟΙΙΘΗδ. 

11οὰ ΟΡΘΠ]α αἰξθγθυθηΐισ, ᾿ρϑῖπθ δαίθπι βίπαϊα Εἰ Θγατα πὶ οχίρτι 

Ἰπογθπηθηίδ, ΒΘ γθηΐ, ΡΟΘηϊΘ πα 86 ἔδοϊββθ 1ηί6]6χὶς 86. ροβὲ 
τηογίθμη 1{Ππ|8 'ἴπ Ῥυΐθπι 56 'ρ86. γοοδνυ!ί. 

ἢ. ἀδογέλοϊᾳ Τχοίζϑμη αὐϑηιγη θη ΡΟΥΪΒ ὈΓΘΘΟΘΒΒΘΙΙ 15, ΘΟ 5. 68. αἴοτ- 
858 . 

[ΠΟ515 οϑί, ἀπᾶθ 59 80 ΕἸ αχουπηί, δυραπιθηία, ααΐθυβ ἀρ πἰδϑ, οτα- 
Πἶπο ἀοίιοιπιηί : Ὡπ Ὁ]ΟΥΘ τ. ἔπίβϑο Τζθίζα, ΡΙῸ οοτίο βαπιὶ [16θέ, 
Νϑιη β0ἢ. 3425, αποα 6 Τχοίχίϑηϊβ ΠΌΤΙΒ. ππὰβ ὃ, 6 50Π01115 8858 
ΘΧΒΙθοπί, αα]π ἴῃ 5556 βοάθῃι βδτη Παθθαί, ποῃ ροίοϑὲ οοπίτο- 
ΥΘΙΒΊΙΠ 6586 : ΘΟΙΊΠΠῚ ΘΠΪΠῚ οϑί, 486 ἔΓΘΟΘΠίΟΥ 1Π ΗΒ ᾿ΠΥ ΘΗ ΙΠΕΏΓ, 
ααϊθαβ αἸου Ποία, ἰγαρ αἰ τατη δΥριιπιθηΐδ, ὈΓΘΥ ΘΙ ΘΠΔΙΤΑΥΐ, ΠῚ 
δα πάθη δἰοαΐπ5 ΠΠὈσῚ, 564 τη οσ ἰο 80 Πα 6 πίθ ππϑπιοσίβ γϑὶαὶ 
αἱ] οἸἸπὶ Ἰθοία, τεΐοεγαί (ΥὙ711. Ἠοτ. 11.170. ΟἿ, τηΐτ, 22:16 28:10 οὔτ 
9043. 10). Ὁ 1Π1|ὸ Ἡθοῦθδπι ἘλατρΙ 18. ἀθ!ηϑανὶξ βίο Αρϑπιθπι- 
ΠΟΠΘΠῚ ΑΘΒΟΏΥ} βαμητηδίϊμη 38019. 38011 το] πθὸ ἀπθίαπι 
οϑί, ααϊπ 50. 3741:9 Η]ρροϊγίαμι ΕλασρΙ 15, 50}. 3808 Οτοθβίθμῃ 
οἰπϑάθπι ϑἀστη τα. Οὐπέριαπι ἀθηΐαιθ ἢ18. οϑί 50}, 30325, 410 
οαδιιδ Αἰμδμηδη 5 ἩΠΟστιπ ατιθ οἱ δα ῬὨγίχαπι Εασ Ρ᾽ 15 Τουίδϑϑθ 
ΘηΔΙτϑηΐαΓ. π8 46 οδιιδ8, οἰδὶ ἀπο ἐαπίον, Τ᾽ Ζοίζαθ Βομο θη 51, 
ΘΌΔΙΏΥΙΒ ἴῃ 58 ΠῸη Οχίοί, δα 54 τϑί(]1, ῬΥΘ βου 1 πὰ ΟΠ ΠΟΥ ΒΒ ΓΒ 
ΥΟΙΌΙΒ ἐχράτησεν αὐτὸν σφοδρῶς ῬΘΟΆΪΙΔΙῚ5. ᾿πἰουργθία! 0 ὙΟΟἱΒ 
δεξιούμενος (Ὁ 1) Βαβι. ἃ ΡΡΘΤ' Δ|16πὰ. Θαοαδὶ τοραΐθϑ, αποί 
1116 οχίθυτηϊηδτῖ ἀπίϊαπδι, ΒΟ0Π0118, ταὐ ΘΟΙ ΠῚ πη γίοθιη ἢ860 8}188- 
46 παρδϑ ΓΘρΡΟΠοῦδί, ΘΟ ΠΙΘ 6 ̓Ιοϑὲ, ααδηΐπτη αἸρ 615 Ορεπηο 1] 
Εὐτο Ρουιουί, ααθπη ἤππὸ ἴῃ πποάππι ἀθρτγανανὶί. ϑ'6α οἰϊδιηππτη 
Ῥτδθοῖραδ, ααϑάδπι ογα!10Ππ6 αἰδεποίπτη ἤ00 ΟΟΥΡΙΙ5. ΒΟΒΟΙΙΟΤΠΤΩ 
ἔπ]556 Ῥσοιηρίαμη οϑί ΟὈΌΒΘΓΥΘΗΠ ΠΟΙ 56 Π161] ἀθρυθῃθπᾶθιο (482. 
549---ὅ608. 608. θ0ὅ 1). Οδίογαμη πππὸ αἰουΠοίδπη βαργα ἰθβῇ- 
ΤΠΟΠΪΟ Θ5586 ΟἾΧῚ οἰΐδτη ἰαπ|, Οατη Υ6] ἀοοίοτοβ ρϑαϊαπὶ ΒΈΡΙδ, 
608 ΒΔρΙΘ απ, ααἱ ΠΠ οταθ Πθβοϊθθαηί, ΑἸοχαπᾶσαθ βϑιπαϊατη ΠΟῚ 
τἰϊαπθ ἸΒΟΌΪΒΒΘ: ἰαπὶ 1ΠΠ|Ογαΐπι5. ΘΠ1πὶ οΥδί, τὐὖ ΟΠΠΙΒ Θ΄ 5. Β0ΙΘη- 
[1 εὐ] θὰ8. ΕΠ τῚΒ. οοπβίαγοῦ, ἰᾶπὶ ᾿παοοίπβ, αὐ πθ ἴ8061186 αὐ] 6 πὶ 
ἀποίπηη τη θα] ΟΣ τ θτθ ααὺ ἥΠατη Θηπη δ 10 η15 Ἰπομοδίαθ 
ἀράποογθ Δα 0 τη040 ροβδοί, δὶ ττιϊβ ἀθηϊα 6 1Π ΘΟ Β561- 
ΤΉ0Π6,, ΠΟΤ. 1086 Ὧἀθ ογθρὸ οἵδί, αἱ, οὔτ δὰ γ. 1261 δροῖ- 
ἴδηι ἀθ Αποθϊβθ πδυσϑίοπθηι 56}. Ὁ Ὑ807 -ῶι βοῦ. ἃ Ν459 ἰτὰ- 

1) Οὗ, 218:19 5356 αὐἱ τοίθιτιπῦ. Διο ΠΟΥ ΒΟΒΟ ον τράφηξ ἐστὶν ἡ 

κ 

ὑπόπλατος (ϊ. 6. ὑποπλάγεος) βάσις. 



ῬτγΟΙΘρΟΙΘηἃ. ΣΝ 

αἰίδμη οχ 5110 ΔΙΡΙ 10 ΘΧθαὰϊ, απδπὶ ἢϊπὸ ΟΘΒΟ ΘΙ τη] ]οί, 
Ἰἀοη θη ρϑ οἶδ Π1ποὶ5 οθαἸβϑιπηθ Ἰαθογθίασ. Ῥυδθίοῃ μᾶθὸ 11- 
Δ ῚΒ. ΒΟΠΟ]18 Β6Π16] ἰπηθιηϑ, 6 Ιθχῖθο ΔΙ] 0 Θχοουρίαπμῃ οὐθπα 1 
256115 ἄρταμος λέγεται ὃ μάγειρος χαὶ (ποη γἹἱα! ΓΔ ΠΒΙΓῚ 
δια ο᾽οββδπη ῬΓΟΥΒΙΙΒ ἃ 510 ῬΓΟΡΟΒΙΪΟ Δ]16Πη8Π}) ἀρτεμή ς (ΟἸη δ. 
ὃ ὑγιής), ὅϑεν καὶ τὴν “ἄρτεμίν φασιν" ἀπαϑὴς γὰρ ἡ (1. ὡς) 

σπαρϑένος αὐδ ραιπη Ρ]οπίοτα, ΕΜ 1495. ρταθῦθί. Ὑ ΥΒ5 

ῬΟΘΠΙΔΕΒ. τη] 18 Θ᾽ ΟΒΒΟΙ [15 πιδχΊτηδ πὶ ρδγίθηι 6 Ῥ ρϑ 18. ἰπ0Ὰ]- 
οδἱ ογδηΐ πίθου Χ 8. ΡΔΒΒΙΠῚ 8115 ΔῸ 080 χορ δ!5, απᾶθ 58 
Ἰποου απ 8Π ΟἸΊηΪδ, ΒΟΓγαυ. ότι Πα] ποΐ ῬΙΌΡΟΠΟ, ΟΕΠῚ 

ΟΡΘΙΔΘ ῬΓΘί απ 51 γι άθτθ, δα αποα οΌΠπ5 ΠΟΙμΙππη ἢ86ο Βίπα!ϊδ' 
ἀθνθηοῦῖηί: 129 βραβεὺς ] δοτὴρ 1710 δαϊσφάλτου ] τῆς τιολ- 
λοὺς σφαλλούσης 381 ἠλοχισμένων [ συντεϑραμμένων 986 

σέίντης ὃ ναύπλιος ὃ πατὴρ τοῦ διομήδους 008 χοιταίαν 

γάττην 1 ἤγουν ὁ ἰἡραχλῆς πορευόμενος ἐχεῖ χοίτην ἐποίησεν 

1800 Ζικταῖον ] τὸ τῆς δίχης 1382 νεπουνίδες ] ἐστερημένοι 

σοδῶν (808. ὃ 404). 

Απίααογαμη ΒΟΠΟΙΙΟΥι ΠῚ ΘΟΘΙΟ65. Ἰπίθρτοϑ ΠΠΠΟ ΠΘΌΘΙΠΙΒ 4 Απέϊχιογαιηι 
ἄποβ Ματγοίδππιῃ 476 ΝΙοοίδθ (8) ἢ) οἱ Νϑαρο ίαπαπι ΠῚ Ὁ 4 (68), ᾿ἐμούθογι 
δ απο5 ἄπο ΠΠ0τὶ ΤΖοίφαθ δοοθαπηΐ, ΔΙῸ ΘομππῸ ΔῸ 60 60Π- ᾿ 
δ δπ|5 (84), ΔΙΓΘΥ ἴῃ γι Βα Ιη46 ᾿πϑρθοίμβ (85), ργϑθίθι ΠῸ5 ἔγαρ- 
τηθηΐβ, ΘΟΟἸΟ18. 1Π ΠΙΔΙΓΡῚΠΘ. οὐ 1π 6 1 Πἰπθὰβ 80 'ρ80 ΝΙιορία δαϊθοία, 
(82) σϑιηϊηαπ ΝΝΘΔΡΟΙ 80 101], απο Ἰρηοία5 16 ΧῪ ΒΆΘ0Ὰ}} ΡΊΔΠη- 
τηϑίϊοτι8, Οα1π5. ΒαΡτα Ρ. ΥἾ τηθῃςοπθῖὴ ἴθοὶ, ἴῃ ΥΘΟΟρ᾿ ΠΟΒΟΘΠΩΙΒ 
ΠΖρίζαθ 50Π01115 5115 οϑὲ (86). ΟἸπο5. Ὠὶ ΠΟΙ ἀπδ5 1 Οἰα5565 
αἰβοθάπηί, απδτμη ΔΙΙΘΙΒ ΠΠῚΒ ΠΟΘ ἰΠΙΘΡῸΙ ἰββιβ δϑί 8, 

αἀπδπαοαπ θη ΠῸΠ ΡῬΙΟΙΒΙΙΒ [ΠΩΠΠΠΙΒ δὲ ἸΠΘΡΕΠ5. ἃ αἰοτί ποία 
8586 Ἰηγροίβ, οδίθ! ἴῃ ἀπὸ ρᾶτίδ βοιπαπηίαγ : αἱ Θηΐτῃ 1116, 
ΟἾΪΠ5 ΙΔΘΘΥα, ΠΟΙ Τα, 6 ὦ ΒΕ Ὀ]6ρῚ, ἰδπὶ 51 π|}}18. οδὲ Ναρο ἰδπηὶ, 
πὶ ἤπΠῸ ΘΧΟΙ ΘΗΝ 1{ΠπΠῚ ΤΩΪΏΙ ΟἸὰ ΘΙΪΒ56 ὙἹάθοσ, 510. 15, οαϊ 
ΒΘΟ Π6825 ΝΙΘοίαβ {πα 1, ὁατῃ ΤΖοίζαιθ ΡΥ ΠΟΙ͂ΡΆΙ ΠΌτΟ δτίθ ἴπ- 
δαί οϑί, Εἂχ Π1Β οἰβὶ πραίγα οἰ β815. 18 οοτηραγαία θϑί, αἱ ἃ]- 
ἰθῦϑ πη Ῥ͵Γ86 8] 6 γ, ΒΡΘΙΠΘΙΘ ᾿ΙοΘδαΐ, δὲ γ ΟΝ ΙΒΒῚ ΠῚ 15. ΟΠ ΠἾΠΙΠ 8950 6 
γοίπιϑι βίη. οΟαἾ66. ἔχις, ἰθηθπάπτη ἰϑίηθη οϑὲ ἀθίθυ!οσβ Τη6- 

1) Μανο. 410 Ρ. 81: κἀνταῦϑα συνήϑροισα λεξικοῦ (ΒΟΠΟΙΙΟΥ απ 

ἘΜ δὅ3:141θ209 τα. ΑΡ 129841) λέξεις ντκήτας οὐλάχεστος (5011 ΘΠ] 8 Πᾶ 60 

δραα οἰουίοοβ δοϊθοίο Μίρπο ραίν. ΧΧΧΥΙ 984. 1018) τῶν διακόνων. οἵ. 

Μαυβ. ΒΗ. 1. 1. Ρ. 281. 
δῈ 
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ΧΧ ῬιΟΪθρο θη. 

πιοτῖδθ ἰοϑίθπι Μαγοίαπαπι αἰ] ροπα ἰγϑαϊίαθαπθ ᾿Θο ΟΠ. Ὑ6Γ6- 
οαπα 8, ἰῃ ὉΠΙ ΘΥΒ ΠῚ ΠῸῚ ΡΔΆΪ ΠῚ ΟΘίθυῚΒ ρτϑθϑίασο Π1556Π- 
ΕΘΗ 5 ἸΘῚΓᾺΥ ΘΟαΙΟΙθ 8, ΘΟ ΤῺ 585, ΟΟΠΒΡΙ Τα πέ, 
ΠΙΒῚ ΤΟ Υ6] 56 1π|0 ΓΘΟΪδιηθδπηί, δ15 Δα Π 8651, Δ.61] 
αἰγὶ ΠῸΠ πἰβ1 οοδοίπβ {ΠΠῚΠπτ| Ροδέροδαίι. : 

Ρτγοΐθγαπίαν. πὰπὸ ῬΓατη ἸΠίθ ΡΟ ΠΟ Πμ65 1186 πο 51Π6 
Δα ἔγποία, ααἰθὰθ ΝΙοθίαβ ἸΠΘ ΠΉ580. Δ]. πὸ ἰθιηροῦθ ΠΌΤατα 
βαπηι δαἀποίανγι. (Θμποα ΟἸ1 πὶ Βα ρΒοΥϑ τη Δοοθδβίοπθιι {ΠΠ831Π| 6886 

Ογο]αΐ ΠΙΘοίδιη. απδηάδπ, αὐ αἰ απΐ ΤΕ, ΒΕ ρα] πὶ οἰ αϑάθπι 60- 

{ 

αἸοἶβ, πη ἔα ϑαπι 1 6556 οἵ 6 ΘΟ ]086 8! 6 118 ΟἸ 5515 Πααδίδπι 6886 
Ῥαΐδια οϑί (652. 633. 285::. 815). Τηξογτηϊχία ἢ15 Βρβῖτη ἔτπιβία]δ, 
διηΐ 6 ΡΡ βυμπιρία (6. ΡΥ. 19910--22 ΚΙΠΚ.): Πδθο 80 1601 οἸηπίδ. 

γαϊοδηὶ 1307 δᾶπη ραγίθιη, απ ΘΟΠΕ Ποία ΑἸΘΧΘΠα͵α, 
6 Μαγοίδῃο 476 ἐγαπβουρίαπι 6586 'ηῃὰ Μαβ. ΒΒ]. 1]. 1. 282 46- 
ΠΙΟΠΒΙΓΑΥΙ ΘΔΠἀΘΙη6 6 ̓πέρι ΠῸ5 τα ΟΠ θη, αἰ ογαΐ ΘΟΠΒΘη Δ ΠΘΈΠΙ, 
ἴπΠ Ατδίθιβ ᾿πίθσοθθιθ ΠΡΟ ΕἸ δαββ οβίθπαι!:. Ἐχθιηρ] απ 
Βούαπι ΒΟΠΟΙΠοσπι ΟΠἸΟΌου 80 ἴρ80 οοῃΐθοίαπη [ΘΙ ΒΒ 6 
ΤΠ οοπορϑϑὶς οἱ δὰ 1ῖᾷὰ Μαγοίδηππι οχοιιϑϑ. [8π| τϑρουίο 
Νοδροϊίαπο, αυδιπαῦδπι γ᾽ αἰϊοαπι8 6 Μδγοίδπμο ἀἰθβουρίαβ οϑί, 
δηΐϊθαθδπι ἷ6 δ 52 ΟΟΥΤΙΘΘΥΘΙΙΣ, ΤΪΠΠΒ 58.606. ἰϑηθη απδ πὶ 
οχρθοίθϑ οσαΐ αποᾶ δὰ ϑὰπιὶ ὈΓΟνΟΟΆΓΘΠΙ. 

Νοᾶρ. ΠΠ Ὁ 4 5860. ΧΙΠ 40 μοῦ. (Βαοῖμι. ρ. ΧΧ οἵ. 
Μαβ. Βι. 1. 1. 287) Ῥουβοπαίπϑ. ΘΟαοχ --- πβουρίπϑ οδὲ Ἰσααχίου 
τοῦ Τζέτζου σχόλια εἰς “υχόφρονα---ἰία, ΒΔΟΒΙΙδΔηπατη ΡϑΠΟΙΒ 
ΒΟΙΒ. Θὰ ρογθιτδῃίθαι ἀθοθριί, αἱ Ιἄθμι φΌΠμα8. ΒΟΠΟ]ΙΟσα τη ἴῃ 
ΤΠΔΠΙθ 5. 856 ὨΔΌΘΙΘ ΠΟ γἱάθγοί, αποα ὈΥΙΠΒ ομηπίππι ἴῃ Υαί. 
1807 οορπογογαί. Βδίθοις θηΐτη βϑθοιϊο ΧΥ͂ ᾿ἰϑοίαταπι, απδ πὶ 
ΟΟὗΘχ ὈΥΪπι0 8 ΠΙ880 αδίθυ πίοπο ἴθοθγαί, 816 15 ΠΙΡΥΆΓΙ 5. 18, 
αἰ βορίθμι ἔο]α ργδθῆοογοί, ααᾶθ 501|011158 ΤΖθίζαιθ δοπηρ τοί. 
Ιάθιι οἱ ἴῃ τηϑύρῖπθ 16 110 ἀϑαπθ δα ν. 156 διτΌϑ0 ἀδιηπατη 
ΒΟΙΙρίασαΘ ραυίπι 118, 48 Δ θβῖ8. Ομ. οχυπιπᾶθθαί, ραγῆτη 6 
ΘοΟμηπηρηΐατὶο ΤΖοίζαθ βαρρ ον οἱ ἱπᾶθ ἃ [0]. 33" μ᾽ υτίπιδ, 
Τχοίζαθ β0 0118 ἱπ τηϑΙρὶπο Δα Ια. Απάααδ, βοθο δ, Πα1π|8 
ΘΟ οἶβ, ἀΌΟΤΙΠῚ ὈΥΪπιὰπιὶ ν. 28 ἡ δ᾽ ἔνϑεδον σχάσασα 3) οδί, ἴπ- 
αἰάθμη ἀπᾶθ 56 ἔϊαχίββθ βαρτα ΘΧΡΟΒΪΠημΙΒ5: 864 6 56 σὰπι ἃ 
ἰΔηίαπη οχίοπί, 488 1116 σταμητηϑίοαβ, αὐ ΓΒ γ6] ΔΙ ΠῚ ἴογοθαί, 

1) Βυθβοαυϊναι ἱνθυβο οὐϊπο βοὴ. 24 (24:5). 



ῬΙΟΙΘΡΌΙΩΘΠΔ. ΧΙ 

ΠΤ ζοίζαβθ 80} 0118. πιοο ᾿πβογαὶ 1), πιοο βαθίθχαϊ, ὈΥΙΠΟΙΡΔΙΒ 
Πα α5 ΤΟΟΟΡΉΪΠΟΠΙΒ ἕοπϑ ΝΝΘΑΡΟΙδΠτι8. Π0ΘΙ 60 ΤηΔΡῚ8 οϑί, απο 
116, οαπὶ ααϊα 1081 Βποοῦστοθαί, ααοα Φ πο Υ6. Δα πῸ πηοάο δὰ 

Ἰορθηθαπη βιπϊα, ὙἹ ΘΥΘί 1, ᾿ΠΒΘΙΘΙΘ π0η αυθϊίαν!, Ηδθο 
αὐἰάθηη, αὐ ΡΣ. οὐαί, 8ΌΙΘΟΙ: 804 ἀθ 118, απδθ 58 ἰγϑα 1, πθ 1η- 
5051 5Βίτηδ, 46 πη ΘΧΟΪΠΒ1, απο ἀοοαμηρηίο ϑαηΐ, απδπὶ Θνᾶἃ- 
παθιϊηῦ Δα πδ πο ἤδθο βίπαϊα. ῬΆΓΟΙΒ γ61Ὸ πὸ ἴῃ ῬΙΌΡΟΠΘΠΑΙΒ 
Ἰϑοιοπῖ θτ18 μαΐ 18 ΘΟΟΤΟΪΒ. ΘΒΒ861Π, ᾿ΠΟΓΘΑῚ1118 π|6 80.108. ᾿ΠΟΙΙ]8, 
οἱ ἰθιηθυίαϑ δαθοὶί, αἰ πο ἰδηίαπι, απ αποα γορδθ.] 1 
ΘΧΘΠΙΡΙΙ αποᾶ ἰγαπβουθοθαΐ τηοότᾶπι ἰπίθγθαί ἔθϑπαηΐ, ἰὰ 
αἀαδη θὲ τα !οπθ 5. ΓΘ ᾿π581{, 564. ἰοίδ, Β0Π0118, Ὀτουϊαν, 
αὐχὶς, ἰγαϊθοὶί, ἀθηϊηθ ὙἹΟ ΘΠ ]1ΒΒ1π|6 ἰγδηβοιτανῦ, ἀαπὶ 18 
ΒΘΏΒΙΒ οὐδαθτοί, σ16πὶ ΒΌΌΘΒ886. ραίανι αὐ βαθοϑθ σοὶ! 

(8θι3 1738 214ς 215:14 οἵ. 2164 304:10.5 81].). 
Τ6 Τχθίζαθ δοάϊο8 5' ἴῃ ἘΠΙΥΘΓΒΠΙ ἔθυτο ᾿παἀἸοΠ ΠΘΟΘΒΒΘ 

οϑί, αποπίδηι 116 δα ρϑθθδ, 81π6 ἀπὈ10 ργϑθίθυτηδιί, ΡΙ ΘΓ 610 
ΘΔΥΡ πὶ ΘΧΟΙΙρδὶῖ, βθηβιπὶ 8} 10], πὸ γοῦῦα Τρ ἀ]α1 ἃ0 ἸΟΠΡῚΒ 
ἔδυ δι θαρΊ τ ΟἸΓΟΠΠΙ 608. ἰΟ608, ΠῸΪ ἔγαμ 15 ΔΙ αυἹὰ ἸΔΕΠ8Ὑ6 
1π ἐγ 15. νου Ὁ]5. νἱἀθθαίαγ. ἘἸαβάθιη οἰδβϑὶβ ἤὰπὸ δίαπθ 5550 

6586. ΘΧΟΟΙ 8. αὖ ΟΟΟΌΙΓΘ Δηΐ [15 ΙΟΟῚΒ 1η.6]]ΘρῚ αν 5420 18413 
189.:120310.5. 207:1:5. 10. 112571255;» ΘΟΡΙἃ Ὑ61Ὸ ΔΗΠΟΌΟΙΙ πὶ 50Π0- 
Ποσαπη ἱπέθρτὶβ 118 ἀποθτι8 ῬΥΔΘΒ 588. ῬΙΌΡΘ αὐδν}8 ρδρὶηδ 
ἀθοϊαταίασ. οπηΐαθθ 5 (9059"58950 905 1234) αἰτοσιπὶ ἔπουϊί, 

᾿π᾿πα]!οαίαπι ΤΟΙ ΠΟ ΠΌΤ. 
ΑΙ πού θηΒ. Ιπΐρ 50}0118, 6 ΦΊΔΙ ΘΟΓΙΠῚ ΒΟΠΡῸΒ ἃ 

6 οἵα ΕἸ Βίδ ἢ} ΙΟΟ] Ἰοραηίασ. Ταηία, οηΐη βθα 186 
ΐο ΠῸῚ β0|0π|. ροθπιᾷ ἰθοιϊαγοιαί, 864 οἰϊδηὶ 5860}}0118, οἱ 

ῬδΙΔΡταϑη Ρ (1]. 1Π1| 31920 ΙΓ 139. Οα. 1 4654 21ὅ1:4 11 79:1) 
ὍΡ, δὅ41 8}1.) οχοιββοταί, οὰπη Ἠοιηθιτπὶ οἱ Ῥογιθρθίαπι ἰπίθι- 
Ῥτγθίδτὶ ἀρρτθἀθγθίαν, αὐ Δα πη 40 πιθηΐθ ἀριίαβθθ ν᾽ ἀθαίαν ἴῃ 
ΑἸοχαπάγαπι οομηπηθηΐδυ πὶ οοπμἄθτθ. Νδπι ῬΙΌΡΘ ἰγθοθη 98. ἴῃ 
1115. Εθτὶβ ἱπίογάππτι Δα] πΟμΉ 6, ΡΙ ΘΓ 16 ΟἸΏ1550 1 ΒΟΠΟ] 8, 
ΑἸοχαπᾶταθ οὐ ᾿ἰρβᾶῖὰ Αἰθχϑπάγαπι ΘΧοαστς οχ αἰτᾶααθ οἶαβδθ 
οοὐϊοιηι (οὗ, Βαργ. ΧΙ) γόοθοβ οἱ γϑύβιιϑ Ὧὸ ΠΘΠΙΒΕ ΟΠ Ια, π΄ ΘΥΘΠ8Β, 
ἐγθαπθπίϊαβ ο᾽]Οββαταπι ᾿ηἰοΥρτοίδ 0 η65. 6 ΞΡ ΔΡΡΟΠΘΙΒ γ6] 1088 

1) Ιποὶρὶῦ 56 ἴῃ ν. 21 δ Ῥ61 τοΐαμη ΘΟΙ θη ζαυῖθτη Τζθίζαθ ρου ποῦ: 

οἰαυσαϊῦ ἀριηοη 1408. 

ἃ 
[ 

5 

7 Εἰυέαϊ)ῖυιξ 



8 αοΐαϑβ 867.0- 
ἰϊογιηι 5 

ΧΧΠ ῬΓΟΙΘΡΌΠΙΘΠΔ. 

ΠΉΡΘα 5. ἸΟΟΙΒ αα1ἃ ροββθηΐ ΥἹΓῸ5 ΘΧΡΘΙΘΠΒ (1]. 1 9044 1425 2531 
11 951314133..4256044 ΠΠ 253,4 ΤΥ͂ 108:3 Οἀ. 1 113220:15182585 
21421 3202)). Οποαϑι (Δ η ]] απ 6 ἰαπίβ, οὐ Ὀυ ἰαίθ ἰθϑ ΠΟ ΠΟΥ ΠῚ 
ἸπΟΓΑΤῚ ΠΟΒ ΤΠ γιαἀθαίαν, οἱ Ὀγθυιδίθ θοῦαπη, απ86 1}Π|ΠῸ 
ἀθρυομιρϑιί, οὐ ΘυΤΟΤΊθ 8, 1Π 05 Ρ]Ὲ5 5616] ᾿πἀ απ οδί (Θὰ. 
1182. 11 1243.251.2. ὨΡ 27θ16 ΜΏΒ6]]. οἵ, 10. 26432), ΒΘΟΌΓΙΒ 
ΟΠ ηἶδ, 1118, ΤΠ ΘΠΠΟΤΙ ΘΙ ΓΘ ΓΠ1556. ΔΥΡΌΠΓΟΓ. 

ο ΟΥ̓ ΠδΕΒ. ΠΟΓαΠΏ ΒΟΠΟΙοστιπὶ ΘΟ οἰ θπι5 τοϑίαί, αὐ ασδπο 
οἱ ἀπομηοᾶο ΘοΟμροΟΒιία, 5᾽πί Θχροπδίασ. ΑὉ ΡΔΙΆΡΏΓΑΒΙ }, 486 

6. ρεμπαρί, σϑοθηίοσα ο586 ἰπαθ οἰ ποιίασ, αποα ὅ7ι 5258 1987 
5, 208:4 5᾽84 5170 ἄλλως 585) 8221) τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως 585, 
ααδθ 1Π1πὸ ποία, βαπΐ, ΟΠ ΡΘΙ ΟἸΊΠΘΒ. ΠΌΤΟΝ ΒρΔΙΒΙ μη οχίθηΐ, 
ΟΥΙΠΘ ἴδῃ τϑοθρία ἔποιππί ἴῃ ΔΙΟἢΠΘίγΡρο : δι μου ραπι ἱρῚ 1 ΠΟΙ 
58 Π6 ΤηΔ9η0 ᾿πίργγϑ!]ο 80 Δη 6 ΒΒ πη0 ΒΟ ΠΟΙ ΟΥ απ οΟαΙο66 Μ8ΓΟ, 
470 ἀἰϊδιπηοίπμη ἔπ|8586. ΡΓῸ δχρίοσαΐο ΠΌΘγΘ [ϊοϑί ἢ). ῬΟΙΤῸ ΠοῸ 
ΘΟΙΡῸΒ ΒΟΠΟΙΙΟΤ ΤΙ ΠΟῚ ΠΠΪᾺ5 ΡΤΘΙΙΤΉΘΙ1ΟΪ 6586. ὈΓΙηπ5 ΟΥ̓ ΘηίΖοὶ 
ἘΠΙΚΑ͂. Ν.38 Ῥϑιβροχιί, ἴῃ ἱπιϑῖ Υ61Ὸ το ροποίταγι! ΒΕ ΘΙ Ζθη- 

βίθιη (θβοι. ἃ. ρου. Εἰ. 17 π΄ 24 811.) ραιδρῃτγαβίδιη. Ῥ ἀοοθηβ 
᾿Ρδῖ8 ΞΘΧΊΟΠΙΒ. ΒΟΠΟΠΒ, ὩῸΠ Πἶδ8, απ886 ΠπΠῸ οΘχίδγθηΐ, ΠΒΈΤΩ 
6886, ἀπδηηαπδη) οἱ ἢ15. 118. βιθοββθηί. Ἠδὸ οὔθ ίϊοηθ ἴου- 
τη], απδοάδπι ἀδία οϑί, αι ΡΓΟΤΙΒοι8. 1116 ΘΟΠρ βίαβ 816 π8ἃ- 
ἴθ Ππ8 2) 58] 6πὶ αἰβιπηρπδίασ. ἘΓΏ ὙΘΙῸ, ααδδ 1Π|ο. ΘΟ 8 
ΒΟΧΌΟΠΙΒ ΒΟΠΟΠΠΒ τοϑιἀθηΐ, ἰδπὶ “ΘΟ ΔΌ118. οϑὺ σταῖο, αὐ ΠΟῚ 
ΒΘΠΒΙΠῚ 818, 80 8115 1Πἰ8, 56 6 1αϑίο ΘΟμπ πη θηίδυιο ἀθἰθοίδ, 
6586 Δρρᾶγθαί. Αποίοι θουαπὶ ΟαΪ 5 ΠΒΘΙΓΘΒΙΒ οϑϑϑί, βίδεϊ πη ὈΓΠΩΟ 

ΒΟΠΟΠΟ 715 (οἵ, ϑ'χί. 10.160) Δρϑῦαϊδ πὸ ῬΆΓΟΙΒ [π΄ Β1Π}|1Π10Ὲ8 
ΔΙραΪβ ἔπ! Θ615 19155 (οὗ, 10.530 ΥΥ ΘῃίΖ. 1. 1. 29 π.) 238:14 8}. 

ΤΠΒΟ105 ἀοοθπί αἰέγα, ΡαΘΙ]Πα Οχῖτθ πο ᾿ἰοθί οἱ Ρ6 1 δ. ΟΥΘ5 
Βίθι588 ἀἴοαβ, υὐἱ Παλαμήδης τις 1442: 8822: Φώχου τινὸς οἱ 
Αβαντός τινος 82θ01.1τ0 Κεφάλου τινὸς 3022) Βτη. ᾿θρ Π ], ΠΟ 
Ἰίθπη, εὐ ᾿“λεξίχαχος 17050 (6 2209) Ηοοι]ο8Β νοοθίαγ, 6] 
Καλλίνιχος γοῤηαπ8 οταΐ: 5644. ΟΠΊΠΙ5. Οἰπ5 [1465 Θυ θυ 1, ΟΠῚ 

1) ἘΧορΙαηι, ἀπᾶθ ἀποίιβ οδῦ, πέρι γΘυβίο] 05 οὐ ἴῃ τηδυρ  Ἶ θ5 

οὈβίζαμῃ ὈτγονἸδίῖϊβ 50Π01115 θυαῦ: ΐπο δα ΓᾺ͵Ὸ ῬΙΔΘΡΟΒίρΙῸ (8412160ς ὁ. π.) 

δαΐ τηϊπυίαί τη (80.29.30 80418) ἴῃ ΟΥΪΠΟΙῚ ἃ 50 1108 τϑοθρία βαηΐ. 

2) Το Ποϊθηίθ ρϑυαρηγαβὶ δα οομϊθοίαγτϑμι ϑϑί ΓΘΟΌΣΓΘΠ πη, 4186 ἰδ 1 

δι ἱποοῦία ἰηΐγα ΔρΡρδιΘὈΪΌ. Αἰηρίσυαα νὸχ οϑῇ ἄλλως (ἤ): 1102: 1711: 

ἃ ΒΟΧΌΟΠπο τοοθηΐίογα βοπηρὶζ, σοπίταγίαμη ἢ 1999. 



ῬΓΟΪΘΡΌΠΙΘὨδ. ΧΧΙΠ 

γ᾽ ἀθιηι8, αὐδηΐα, ΒΟΘΟΥϊα Θχ 0} 18. ΟΠ ΟΠ] 1) ἀθργαναιῖ 348 
στενοὺς τὰς χαταδύσεις (μυχοὺς Ῥ)ὴ 802. “έπτυννιν οἱ μὲν 

τὸν “Ἧἐδὴν (10. 25 βι6χί.) 145) “ἰγιάλειαν ὑπὸ Σϑενέλου 3295 
Σϑνέλῳ 2085. ἀπελασϑεὶς ---ὑπτὸ Σϑενέλου (2072 ϑοχί)),, 1702) 
«Αἴαντος (Τραμβήλου 14. 11019), 17115 Πρίαμον (.“Ταομέδοντα 
14. 1718), 1215) (Εἷπο. 10. 1) ΤῈ) πρύμναις πεύχαις, 142) τήγανοι 

(810) χαὲ ῥαχέαι 3) (οἵ. Ῥ οὐ ϑοχί. [9] 14811.11), 19221 χραυγὴν 
(Ρρ 542). Ῥοίοτγα οἰϊαπι μϑθὸ 118: 80728 πρῶτα μὲν ἐχαλεῖτο 

Πολίεξιον, εἶτα Σῖρις ποΟΙΪπαπὶ ΟΥ̓ πη (2781 οἷ, 3105. τ) 
Ἰηγον, 319550 ὄφις γὰρ δραχοντοειδὴς αὐτοὺς ἠνάγχασε με- 
ταστῆναι οἱ ἃ ϑοχίίοπθ οἱ ἃ ΤΙ ΥΘΟΡΉΤΟΠΘ ΟἰβΒΙ 6 ΠΒ. 51 ΠΡ] ΓΘΠῚ 

ΟΒΌΠΊΘΓΙΠῚ (6 2104 2) ὈΙ ΌΤΙ Βαθα 141, 8872. ὃ ἐν τῇ Αττιχῇ 
᾿Ελισσὸς ΘοτΓαρ ΙΓ, ααδ6 Δ|16. βου ρβογαΐ ὅ ἐν τῇ Θράχῃ «Δισσὸς, 
πιί 58. (ὁ) ἐν Θεσσαλίᾳ Ὀνόχων---ὰ 6ἱ π6 οΥρίδ85---χαλούμενος 
τϑη] ϑβίαμη ἔδοι πὶ, ΟἸΔΓΙΒΒΙ ΠῚ 6 Ὑ61Ὸ ΠΘ ΒΙΠΉΡ]101 αὐ]άθπι ἔα α]86, 

686 ΟΟᾺΠ15 Οἰα5 Βα 1 Θοίβ, οτδί, Βα ΠᾺΘΟΙΒ86. θατῃ τἀ ἀθηᾶδθ βοἢ. Θ110 
Εστηδίασ, απ0 απ86 ΡΙδηδ, ἰδ !ἀογαί ΘΘΧίο 3) ̓ πορ 5 Δα ἀἸ δ η 5 
ΒΌΓΒΙΠΙ ἀΘΟΙΒΠῚ γουί . [ἢ Βαπηπιδ., ἰδηΐαι, ᾿πίρ ἤππὸ οἱ α101- 
ἰποίδμι 5550 1ηἰθγοθαϊ 5 πη }ΠΠπᾶ0.,. αὖ ΠΟ ἰθηηθῖθ ΔΓ ΔΘΟᾺΘ 

1). Ηδθὸ οἱ ρτὸ Ὀϊθ]ούμθοα ογαηῦ. Οτὐθάσα!αβ οϑβοῦ, αἱ 8ΔῸ ἴρ8ο 2881 

ΟΠ πο νοῦ οχ Αϑίβ ργοιηρία οχἰβυιηδγοῦ, οίβὶ ἀπᾶθ δοοθρουῖϊζξ 

ἱηαϊοαυ! πο Ροίοϑί. 

2) Ιηθρίΐα5. δα! ς (οἵ, Ρ), ποι ἱηνοχὶῦ 1509 κόσυνες δὲ κυρίως τὰ 

ξύλινα τείχη᾽ νῦν δὲ τὸ τεῖχος λέγεε τῶν Θηβῶν: δυοίο!, Β0}0}1}} αὐ 

ΟΘΥρΘυΪ ΟΠΠΠῸ5 ἀοοαοιαῦ μόσυνες (Υ. ἃΡΡ. οΥ. ΑἹ. 483) δὲ κυρέως οὗ ξύλι- 

γος πύργοι (οἷ. 1482 ῬῚὴ οἷο. Οθιαβ οἱ ὐἰρυδθ ἁρπάσας 1973 Ρ1Ὸ 

ἁρπάζων, κλέψας 8116 (τη Τοἰαηΐταπι γαρυδϑϑοί᾽, 560}. 1λπις. ΥΙ 392) Ρ1Ὸ 
κλέπτων ἸὈϊΪἀΘΙΙα61:8 ἐβιάσατο 1004 βεασϑεῖσα (οἷ. Βο. ΑὮὉὸ 4.88 ϑίθρῃ. 

Τένεδος ἙἘπιδῦ. ὮΡ 8282. Μ, τηστ!]θ φϑόραν ΑΡ. 6Ρ. 854. βιαζομένη τοῦ- 

αἰαϊΌ 50. Ἄοιρ. Α [121 “αυοᾶ οὕ θὰ νο ἰδοῦ σομουη ὈοΓο᾽. νϑίαβ θϑῦ 
τηθηατη 560}. ΑἸ ΒΊ04 βιασαμένου, 508 ἴῃ 6. Ο4}}. 1Π|221 βεασαμένους 

ποϑοῖο 8δ)ὴ ΑΝΜοΐποικο (βομ ποθ) ργαδοπίϊαβ ἔδούαστιβ ἔπουϊΐ, 51 ποίαββθθ. 

Τη ἶρ80 οδυτηΐηθ ΒΘΠ16] οἷϑ πιϑηπτη ἀθρυθῃθπαϊ: δαοῦουν οπΐπη ν᾽ ἀθία:" 6556 

Ἰϑοίϊομἱβ 461 ἀέτας (ἀέτα Ρ ΤὀὈῬὈ), οαἱ οιηθπίία ἱπιίουργθίδίίοπθ (οἵ. ῬΡ) ἔἸάθπι 

ἴδοϊί. βοᾷ Τιδοοπαμη (ΑἸἰοιῃ. ἔν. 125 ΒΙκ. οἵ. ῬΙαῦ. ΟἸθοιι. 8) πᾶπο γοοθθιη 

6880 ἃρυᾶ ϑοχίίζομθηη ἱηγθπογαῖ. Οἵ, ν, ὙΥ11.-Μ|ὺῸ6}1. Τοχίροβοι. ἃ. ρὺ. 
Βακ. 180. 

8) γαῖα 61:5 ἐν Αἐνύπῳ οὐ 0.1.4 μὴ φέρων οὖν τὴν ἀδικέαν αὐτῶν 

ὁ Πρωτεὺς μετῴκησεν εἰς (οἷ. ϑοχῦ. 601) “ΠΠαλληνίαν πόλιν τῆς Θράκης 

((. 029) Βομο! δία σοι. αἱ 1Υ̓ 890 (ν. ἱπΐῖτ. 20) ποι Ἰορὶί. 



ΧΧΙΥ ῬΙΟΙΘΡΌΙΩΘΠ8. 

Ἰηβο 8, ἃ0 Βοοογά Ια ΘΘΠΊΘΙΠΠΠὶ ἱΠΥΘΠΙΔΙΠΣ οἱ ᾿ἰπ16 ΘΌΔΘΙΙ ΡΟϑϑΙΐ, 
τϑοίθῃθ ΔΙῸ 80 δἰίθσο βοίππηρϑίασ. Ὑ ΘΓ ΔΙ Θ ας ΔΟΙΠΒ δἰίθη- 
ἀθπίθηηῃ προσ πραπὶΐ αἰουΠοίαπη Ἡ]ὰπὶ οἰΐϑιη πιΔΡῚ5 ἔπ|586 
ΠΠΠ οτ απ σπάθη, αὐ αὶ ϑΘΡΤΘ ΒΟΙθΘπο οορ]αία, ΘΟΠ ΠΙΔΙ. 

Οαυοοίτοα μα] ὰ8 γοῦθ8, 5160, πὐ ἰτϑαϊία ϑιηί, ΘΧΙθαὶ: ἴῃ Κ ἰουιοσα 
γηθΠ8, ΘΟΟΥΤΟΧΙ, ΟΥΘΥΊΟΤΩ ΠΠΟΠΙΠ5 ἰηΐτο, 46 νοὶ βουρίαιδ, 166- 
ἰοΥ θ15. 6] ΤΟΙΙ6 Ὁ]. 

9. Απέϊᾳιιϊον Οὐπ τϑίτο, αποδα Γ65 51Π1{,) ΟΥ̓ΙΠΘΠῚ ΔΡΌΓΘ 1ΠΒΕΓΠΘΙΙΠΗΠΒ 
Ῥαγαρἠγαϑὶς ῬΙΩΡΟΥΠ Ια π6 ΟὈϑουγδηίίδ, --- οαπὶ Θδάθπι μα Θχοθρεπποιϊα --- 

ΔΘ τ 1, τΘροϑίο ΔΙ αὐδηία!ππι, ααἱ βαῦβθαμα! ἤππὸ ἀθθθθαδί, 
ϑοχίίοηθ δ ῬΔΙΔΡΉΤΑΒΟΒ. ῬΥϑου μη. Ἐκ ΒΒ 181, απᾶ8 
“έξεις ᾿4λεξάνδρας καὶ ὑπόϑεσις ᾿πβογιϊτα:, ΒΟΠΟ]α5. 6886. ἴῃ 
ΘΟΙΩΙΠΘΠΗἰΩΓΟΒ ἢ 80 Δ᾽]ΊΙαθο αἰβορα!]ο τορθϑίαβθ ἀπίγουβα [106}}} 
ταῖϊο ἀοπιοηβίταί. [Γι υ!οα]δ, ΓῸ5 οϑί, αὰδθ ἴῃ γ. 815} χαὶ τὸν, 
ὦ τλῆμον, ϑάνατον, δειλὴ “Ταοδίχη, φησὶ, --- δἀγοτιίαι ᾿ΠΒρ]- 
οἰδπίθῃι : 8ΟΙ 5 ἱπίπθηβ ΠΠπ φησὶ (ηἰ. ᾿λεξάνδρα), οαἰαβ. 8]- 
θυ ΘΧΘΙΊΡ] απ {ττιβίτα σθατῖτα 8, ἀΟοίου ἢ ἈρΠΟΥΘΥΒ ἀΟΟΘμ τὰ 
γοσα δ ᾿πβϑυθηΐθιη, ααδηη ῬΓΠ ΘΠ 8. Δ] ΘΙ ΟἸΩΙβ’βδοί, Ὑ ΘΓΆΙΩ 

μοῦ αὐ δὰ Π|πᾶ, απο ἴῃ γ. 301 γϑυῦϊθ ααἰθι8 ρα ϊίαϑ 
1116 γοῦθϑ Γ᾿ ΥΘΟΡΙΌΠΙΒ. γουίθθαΐ 1515] ΒΒΊ τ. 6. τη αἰ] αίδιη πού] δ. 
ἰπίοσιθοιὶ ἡ δὲ εἰς τὰ ἄχρα στέγη χοινῶς πάντα | τῆς 
ὀροφῆς. Νορθ πιϑριβίγαμη ΘΔ αΒ αἰοία 8 αἰοία Βα 6 
Ρεδθοὶριίδηίθ ποτα ᾿πίθυβουθηίθιη 1818. πΔ Δ ὈϊΘοίο τϑῖτιτ ἔδὈ.]8- 
ταπὶ οἱ οτϑηητη δ ]ο  ] 1 πππὶ ἱπη ρΘαἸτηθηΐο γα]ραυ 8 γ 018 οπιηΐδ, 
856. τοαάϊίασαα, Ουδπὶ ἰηϑίγοίβ οηΐπὶ Π10 ἃ. 56.015. ἔποει 
5] π6, ααδπὶ Ρ]ΔΟΙ4θ Ποππαπατδηιὶ 5. ΒΟΥ ΘΠ 115 1π46 1π|- 
ῬΘΥ θα, 6χ θῶ 808 018, οἰ ποοί, απ νυ, 820---850 οχρ]οαϊί, απδτὴ 
᾿ηβ τους οΟπίτϑ,, 5 α]δίαπθ ΟΡ οὐαὶ ρτοροῦδίο, πα}]10 Ιο60 
ουἹαἀθη 5 1Ππ|5 Γαῖα ααδη τυ. 328. 329 (οἵ. 561), αΌΪ Βομο αϑα- 
Οα8, π6 ϑαπραθδαιθ ΒΘ] ΘΠ 5 οχοϊαθσοί, ΠΟΙΏΪΠη8, ΠΟΙ 
ΒΕΙΉΤηδ, ἴῃ 1ΠΠ18 ΥὙἹΒ οδδοί ΟῚ οομβα] αι ΘΧοΙρο 6.2 Ηρὸ σοὺ 
αποίθη8 [ἢ (8110 π8 ΔΠΡ ΒΕΠ15 Θχο πιδιιτη ογδί, ἰατδ, τηϑππ, (ΔΓ ἸΟΤῚΒ 

1) Οἴπ γϑυἱβ Ῥοθιηδίϊβ οχίδηῦ ἴῃ ΟΟΪΒ]. 845. Οὐπὶ Αἰζουμδ8 ἀοοίοῦ 

Βαΐαβ ραυίου!αβ δὲ ἰπιουρυθίδ απ αἰοίαγοῦ, πη τηΐγαπ οϑῦ, ααοα {Ππᾶ 

ἴῃ ΒοΟ οΟὐΐἶοθ ἰηβ8η15 ΘΟΙΤΈΡΙΘΙΒ. ἱπαυϊηαίαβ ααδηὴ ἴῃ 110 4110 Εἰ τ οϑί, 
2) [ὴ ν. 044 οΧ δΔΡ10 86Π0110 ὑηᾶἃ ππη0 ἰπίρυ δἰΐθηᾶ ΟΣ τροφὸς 

οχίαί, ααᾶθ 480 Ῥουπογοῦ ἔγυδίγα ἀαδουθυθῖασ, αἶβὶ 1Ππᾷ ᾿ρβϑῦμῃ Δ ἘΠ’ 

Βουνδίμηῃ θϑϑβοί, οἵ. 866 271820. 1116 8406. 



ῬΥΟΙΘΡΌΙΩΙΘΠδ. ΧΧΥ 

ΟἸπροηἶ Ποπη0 Δ]185 “που θ]]Θ πὶ ἴῃ τηοάπμῃ ἀἰοίαία, ροτίατθαν! 
οἱ οοταριὶ (22. 238, 151. 792. 850. 918. 1243), 4148 ἀθάποὶϊ 
ῬΟΒΒ6 ἱπομοδία ἀθβρουδηϑ, π6 πούϑ, ᾿πίθτῖπὶ αἸ]ΔθΘΓΘη 1, πηθα δ, 
ΠΟ Οπποίβηίοι ΔΌσαρΙ, (208. 275. 482). Νξο βοίαπι αἰϊοίδηα! 

οΘΙου 5 ἀΟΟΙΟΤΙΒ. οἱ πηθηΐθπὶ Θχοιβϑιύ; απδηὶ 88.606, ἀππὶ ΡΓδ- 
Ἢ γ86. ΘΟΠΒΕΙΘΙΠΑΊΠΙ ἱπα α] σῸ 5. 1116 αἸοία, Ἰποοπα!θ Ὀ15 ἰθγα 6 χΤθ- 
Ῥοίθθαί, ἰἰθγατη θυ ]οα16 ᾿πβοῖθμ5. ἰοῦ ποίαία οποίαγι (767. 
1242. 1275. 1312---1063. 1426). για νὸτο, ααᾶθ ἤπΠῸ 80- 
οοΥαα μαΐαβ (792. 918. 902. 1012 οἵ, 50}.), πὰποὸ [Δ] πίθ 
ΔαΤΙατη 56η8ὰ (22. 25 στέλλεσθαι: τίλλεσϑαι 80 ἀναπεμτίό- 
μενος: ἀνατετιτυόμενος 80 χήτους: χύτους ὅ84 αἱματοειδὲς: 

μαστοειδὲς ὅ84 μοίραις: νεύραις (ΕΜ 188:19) 786 δείξει: δὲ 

εἴδει) ἸΤΤΘΡΒΟΓΙΠί, ΡΤῸΡΘ ἱπέπιζαπι. δὲ ΘΧΘΙΡ]18 ΡΘΙΒΘΟᾺΪ: 
ΤῊΪΠῸΙΒ ἰδῖη θη Δα ροΙβαδ θη πηι βπιηΐ ροίοηΐα, ἀποπδπ οἱ βου θδ- 

ΤΠ ΠΙῸ οὐρα βρθοῖθ δία βαθϑεαι αι οὐ Βιη 9] Πα. ααὐἰά 
ΒΟΠΟΙαβοιΒ, ααἱα αἰ πτι5 ΒΟ ΠΟ] δϑέϊο0 ταδρΊβίου ἀθϑιρ πδυ, αἸΒ Πρ. 
ΟΠ Ροίοβί. ΗΟ θῃὶπὶ απ8 ΠῚ ἱπρ8 1} ἔποιϊ τη 0}} βαβοθρίδθ, απδ πὶ 
ῬΙΌΘᾺΙ Δ0 οἸηπὶ οιδιητηδίϊοα, οἱ δηϊααϊαίθ, Βαρουνδοιππι οϑί 
οϑίβπ θυ, οατη ΡΙΌΡΘ απδυ]β 6 ραρὶπδ ααϑη} 106 ὲ πα] 8, ΘΧΘΙΏΡ]8, 

ΘΟΠΡΘΙ ᾿Ιοϑαὐ: 1ἃ τοίθυ 5016, 4105 δΟίΟΥΘΒ 1Π 115. απἀδὸ 8168 
ἢά6 ἰγαά!ὶ ἴῃ ΘΟΠΒΙΠ απ ΔΒ θαοτῖ. ΜΊταμπη ΠΘΓΟΪΘ δύ, ααδπὴ 

ΟἰἸΓΟΌΓΠΟΙΒΙΒ. ΒΔΙΌΙΠΙΒ ΟἸΏΠΘΒ 11 ΠΟΙΉΪΠΟΒ ἀΠῸ Θχοθρίο ΤΖοίζα ἴῃ 
Πο6 ἱπμοβριίπιμη ἰἰθ 1 5686 ἀθαθυηί: Π8ΠῚ ΘΠ 608 ΙΟΘΟΒ, 60] 

Θατη 50 Π0}}15 Ἠομηοιῖ, ΗθβΙοαϊ, ΔΡΟ]]ΟΠΙ οοποϊππηΐ, τϑοί8. 6 
ῬΙΘΠΙΟΤΘ θχίϊοηἹΒ ΘΟΙΩΠΙΘηΐ 0 ἀποίοβ ααδὴ 1ΠΠ1π0Ὸ 8ἃ0 ἴρβὸ 
Ροἰο5 ΑἸ ΧΘΙ͂Β., Ῥγδϑίου ΠῸῸ ΒΟΒΟΙΟΓΙΠῚ ΘΟΥΡῸΒ ΔΙΪ5. ΘΒ. ΟἸΏΠΘ 
᾿ΠΒ ΤΠ] ΘΠ ΠῚ 81 Ρ] ΤΙ Πα 6 ἀπο 15. ἸΘΧΊΟΙΒ. ΘΟΠΒΟΕ, ΠΟΙ ΠῚ 

αἰΐοσατη δα απθπὶ ροτποαὶ ΟΟ]]Δ118 ᾿Πίθ 856. 815. ἰοοἷ8. πα] 
Βαδοὶ ἀπ θ! δ 061: 

ΗδΘ5. μυχοί᾽ αἱ καταδύσεις, οἱ 
ἐνδότατοι χαὶ ἀπόχρυφοι τό- 
ποι. λιμένες. χοιλότητες. 

ἘΜ Ώ2Τι αἰάζω" παρὰ τὸ αἴ 
σχετλιαστιχὸν ἐπίρρημα γένε- 
ται αἰάζω τὸ ϑρηνῶ. 

Ρ 44 τὰ βάϑη, καταδύσεις, κοι- 
λότητας, λιμένας 823 βύϑους 
χαϊζἐνδοτατους) τόπους. οἵ, 80}. 

448 ἢ στενοὺς --- λιμένων. 

878 ἠχοῦσιν. σημαένει χαὶ τὸ 
ϑρηγοῦσιν᾽ παρὰ γὰρ τὸ αἷ 
σχετλιαστιχὸν. ἐπίρρημα γί- 
γεται. 



ΧΧΥΙ 

Ε6 1115 βοηϑός- παρὰ τὸ βοή 
χαὶ τὸ ϑέω τὸ τρέχω" βοήϑεια 
γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἐν τῇ βοῇ 
ϑέειν. 

Ηθ5. ὠμησταί" ὠμοβόροι οἱ 
ὠμηστής ὃ ὠμὰ χρέα ἐσϑίων. 

ΕΜ 1856 μαστεύω" τὸ ζητῶ, 
ὅϑεν χαὶ μαστὸς {ὃ ζητητός). 
οἵ. 1718:13. 

Ηρβ5. δοχεύειν᾽ τηρεῖν, φυλάσ- 
σειν, ἐπιτηρεῖν. προσδοχᾶν. 
ΕΜ 2814. ἐπιτηρεῖν, φυλάσ- 
σεσϑαι (" φυλάσσειν), προσδέ- 
χεσϑαι. 

Ηβ8. βούπειναν᾽ --- μέγαν λιμόν. 

Ἠρ5. ἀϑώπευτον" ἀχολάχευτονγ. 

Βρκ. Αα 352,2. 

ἘΜ δι[0. --- χᾶλον, ὃ δηλοῖ 
τὸ ξύλον, ἀφ᾽ οὗ χαὶ χαλοπό- 
διον ὃ ξύλινος πούς. 

Ηθβ8. ϑεσπίέζει" μαντεύεται, 
συροφητέυξι, ἐνθῴε ϑοΒπα 
άζει, νομοϑετεῖ. 

Ηδ6β5. φρόνις" φρόνησις, βουλή, 
διάνοια. 

ῬΓΙΟΪΘΡΌΠΙΘΗϑ. 

928 ἐν βοῇ τρέχοντα, ϑέοντα, 
ὅ ἐστιν βοηϑοῦντα. 

184 οἱ ὠμοβόροι, οἱ ὠμὰ τὰ 
χρέα ἐσϑίοντες. 

1120 ζητῶν, ὅϑεν χαὶ μαστὸς 
ὃ ζητητιχός (" ζητητός). 

09 ἐπιτηρήσει χαὶ φυλάξει 
1108 ἐπιτηρήσει, ὑποδέξεται, 

σχοπτήσει. ἴπ γ. 1326 ἑτοιμά- 
σει διὰ ΔΙΏΡ 18. ΒΟΒΟΙ]Ιοη τϑαϊέ, 
απὸ δ᾿1πα 8δὸ απο παποὸ οχίδί 
ΘΧρ]οαίαγ. λοχεύεε οἵ, 632 Ρ. 

1395 τὴν μεγάλην λιμόν (οἵ. 
681 Ρ). 
1899 τὰς ἀχολαχεύτους, τὰς 
διχαίας, τὰς ϑωπείαις μὴ σέδι- 
ϑομέγας. 

1418 χᾶλον γὰρ τὸ ξύλον, καὶ 
χαλοπόδιον ὃ ξύλινος πούς, 

1420 νομοϑετοῦντα ἢ μαντευ- 
όμενγον. 

1460 φρόνησιν, βουλὴν, διά- 
γοίαν. 

Νϑιη οἱ Ἠθβυοθθϊο οἱ αθηπῖηο ΕΠ ΠΙΟΙΟΡΊΘΟ ΘῈΠῚ ΙΒ ΠΩ 6886 
ΠΘ Β.ΓΠΩΔΙΠΙ5, ΥἹΒ ᾿ΠΡΘΠΒ Θ᾽ ΟΒΒΔΓΠι 1Π 0] ἄθιη ἀπᾶθ 1186 ῥτοΐθοίβ, 
Πηρ66 11, απδ8 αἰτοῦ Ια 6 ἔτιβίτα απϑοβίγοσῖβ. Ἐθοίθ ᾿ρὶταῦ οἱ ΤΠΓΘ 
Πιορθηϊ 0 ἢππὸ ᾿ΠΙΌΓΙΠῚ ΔΒΒΘΙΙ ΠῚ 15, ΟἾΪ 5. ΙΘΧΊΙΘΟΠ αἰταπ6 ΟΡΟΙΪ 
Βα ΘΘΒΘ. οοηβίαδί. ΑἸύθσαπη δαΐθιῃ ΠΌΤ, 4 ἀπὸ ἰοοο 210 
ΘΧΡΙΟΙΉΪ ΙΓ συναγωγὴν (00. 6Χ 56}01115 πηϑῆδ580 ρϑῖδπὶ ἔδοὶῥ 52) 
ἥτις συνίσταται ἐξ ἑχατὸν (Ὁ) ἀνδρῶν. φησὶ τὸ εὐαγγέλιον ἡ 
οὖν σπεῖρα χαὶ ὃ χιλίαρχος (ϑο!. 1812), ΟἸΠΐπΟῸ {π|580 

5 



ῬΙΟΪΘΡΟΙΙΘΠἃ. ΧΧΥΤ 

Ἰοχίοοῃ θη ΓΙ πὶ οϑϑϑί ἴσο, ΠΪδὶ ἔἸθ5. οχίβίοσοί σοὶ σΘΠΉ]ΠΟ, 
Βοα ρ]θηῖοθ ἰοοο Εἰ α ὅ0856 σημειωτέον ὅτι σπεῖρα σημαίνει 
δύο, τὸν ὁλχὸν τοῦ δράχοντος (τὸν δράχοντα Κα].), τὸ (τὸν 
. ἐπισυρόμενον τῆς γαστρὸς ἐν τῇ γῇ (οἷ. Β0ῃ. 216) χαὶ σύν- 
ταγμα ἀνδρῶν τριαχοσίων' ἡ οὖν σπεῖρα χαὶ ὁ χιλίαρχος 

ὡς ᾿Ιωάννης (ποῦ Κ') φησίν" οὐχὶ πάντας εἶχεν ὃ χιλίαρχος 
τοῦ οἰχείου τάγματος, ἀλλὰ τοὺς τυχόντας (τὸ τ Κι) μόνους" 
ἠχζολούϑγ)ουν γὰρ οὗτοι. Ἠδθ0 81 415 ᾿πΠ]οαν οΥ πη46 ἔἸ αχουἸηΐ, 
ἰάθπι απὸ πη040, ΟαΠπ8 ΒΆΘΟᾺ] 16 ρα γαβία ἔπουῖί, ἀθ  π] ου ί, 

Θυρρο αὐ μἷπὸ Θ᾽ πο θθι., ροϑὲ ααδηι δοίδίθμι ῥγοΐθβϑιιβ 51}, [ἰδ 
ΤΘΟΘΏΠΟΙΘ ΡΔΙΆΡὮΤΑΒΙ (θυ ηπ8 αὐἰάδπι ἀδίμβ οϑί, δπίθ αΌθτα 
ΒΟΙΙΡΒΘΙΙΙ. 

ῬΔΙΆΡΠΓΑΒΙ θηΐπι Ῥ ἀδ15. ΠΟῚ ᾿ΠαΟΟίΒ. ΔΠ10 15 ΤΑΙ] Δί]ΟΙ15. 10 τϑοοηέϊον 
Βοχιοπὶβ (461 οἵ, βαρτα ΧΧΙΠΙ ποί. 2) 50}011158 τᾶτο δά μι 1157. Ρ  αδο» 
ΘΟΒΠΙΠαδτη 1Π8.π| ῬΑΙΔΡΉΓΆΒΙΠ ΔΡΡΥΘΒΒΊΙΒ, ΠΟῚ ΡΘΙΒΘΟΙΐαΒ δὶ --- 
(ἰοϑἰ πὶ Θηΐπὶ ἴῃ γν. 1066 ---, ααᾶὯ Π0Π β0Ώ 086. Βθυυιτοί, 5604 
ΒΘΟΙΘΙΒ 5.011 ἰθρθηίππὶ Δα ΠΙΟ]Ο οϑϑού. Οαϊαβ ααἷδ ΡΔΙΒ 
(97! ---1056) Ρ6. ἸΙο608 τηϊπαία πη αἰβοθγρίδ, ἰ8 π| 60 Θ0α166 τϑοθρίδ, 

οἵδ, ππᾶρ Νιοοίαθ Μδγοίδπαβ 476 ἀρίαχι --- αὐἱὰ Θπῖπὶ ΕΪὸ 
᾿ηβογουθί, ΘΟ πὶ ̓ πίθρτΆ ΠῚ ΔΡΡΘΠΟΊΙΟΙΒ. ἰοθ0 ΘΧΒΙ θοτοὶ ὃ ---- [ΤῸ ΠΟ 
τία, πη] ππτη 8, Ῥ αἰβίαγθ θη ροτθ αἸΧΘΙΒ. ΘαδΘ ΤῸ5 τϊτῸ ἔδοιί δὰ 
68, 486 ΒΌΡΓΩ ἸΒΒΘΙᾺΙ τη Ιβουϑηἄϑιη ΗΓ Ό]ΟΤΊΒ ΡΔΓΔΡΉΓΆΒΙΒ 60Π- 
ἀἸΠΟπθὰ. ΠΟῸῚ πη ρΟΥ ἐ18.6 ΒΟΙΙ ΔΤ πὶ ἀθ 0611: ᾿Ιοϑὺ Θπῖτη Πϑπα ΤἈΙῸ 
ΔΟΙΟΙ 9 ΔΗΪΟΈΙΟΙΒ. ΡΔΙΔΡΏΓΑΒΙΒ Υἱδ8, ΟΠ 1ΠΒ0 116 βαβίι! ΘΕ , ἴῃ 
ἘΠΙΥΘΙΒΠῚ ἰϑΠΠ6 ἢ ΠΟΙ ΤῊΪΠΠ5 ΤΠ] 8.0 ΘΟΙΓΙΡίδπι Δα ΠΙΔΠῚΒ 
Θ᾽ γϑ 886. ρα ]δπὶ οϑί. 

Οοταηοᾶθ Π15 ααἰ ἃ ϑοχίοπθ ροπᾶθί Οθηαὶηὶ Εἰ Ο]ΟΡΊΟΙ 11 Ερ (ΕΘ 
δοίοῦ οἱ ααϊ, οαπὶ ρ]θηΐοτα 6 παϊ πὶ ἔθυτθηίαῦ Θχθπρία, μος ΚΡ 
ΘΧρΡΙΠασπὶ ΕΘ ἘΜ βαθιαπριπίασ. Οποσπὶ ΟἸΏΠ πὶ οϑὲ θδ θη 
ἱποοπβίδηβ ἀθβου θη] τοῖο: πᾶπὶ 810 ααΐδβαθθ Θχθηρ]ο αἰ 

Β6ΠΟΠΠ5 ΘΟΧΈΟΠΙ5 Εἰρ', 510 11} ἀθπαϊηο δα ᾿ΙΙαΙ ποτὰ ἀ8] ᾿πίθγ τη 
Δ νϑυθαμη {ΓΑΠΒΟΙθαπί, τη] 0 ΒΔΘΡΙα5. 1π δηρτιδίαπι οορπηί 
ΒΘΗΒΊΒ δα πη πη αἰ 15 γ 15 τοαἀαηί. Υἱ ταῦο παϊὰβ ΘΙ ΠΟΠῚ5 
οχιρθθδί, οαπῃ Εἰρ' ἴῃ ἀπαπὶ 11|8. 515}18 ἀἰδιϊποίϑ, ΘΟΠΙ ΧΙ : ΠΟ] 6 
60, αυοα δαοίοῦ ΕΜ 5αθ1π46 οΧχ 60 ΒΟΠΟ]ΙΟΥΠΠῚ ΟΟΙΡΟΙΌ, 60 
ΠΟΒ Οὔ ΠΏ], ΘΟΡΙΔ5. δαχὶί, απδηᾶο οἱ ἴδθὸ δὰ δθχίϊομθμι ρουί- 
᾿πρηΐ, 80 1118 ΒΘουβαπη ἢαϊα8 ἰθβθτηοπία, μαθπὶϊ. δ 8 ὙΘΙῸ 19 ϑιιάας 
088 ᾿ᾶθο βόῃο α πὸη ΔΒ αϊ : απ86 τοΐθσθπάδ, πὸ βαπί, 



Ζοπαγας 
ἰεαῖξον 

ΧΧΥΙΠ ΡΥΟΙΘΡΌΙΘΠΔ. 

ΔΙ ὰπ46 δοοθριί. Αθαπᾶδί ααϊάθηη φθορταρῃ οι 116 πα ΙΘα 18 
ἰπίθοου ἰοτίδβϑθ 8Ὸ 60 τϑοθρίιβ, οαΐπθ ἔγαρτηθηΐιπι ΚΘ ΘΥΤΆΘΙΙΒ 
Νιορίαβ ἐστι (ΕἸ 5081 Ορρ. 1 759), Πποιηιπθι8 οχ Αἰθχαπᾶσα 
ῬΘίΠ15, βοα ἰαηίδ, οϑὲ θα! αίθ, ἰοί τοίου Πρ 115 (885 Κινύφειος" 
ὄνομα ποταμοῦ 881 Τιταιρώνιον᾽ ἀχρωτήριον 940 Κέρριρ' 
ὄνομα ποταμοῦ 982 Σίνις ὄνομα πόλεως 8}}.)}, αὐ ΠΠ|1Π6 
ΟἸΏΠΘΙΏ ΘΧΟΙΠΒοη. ΝΟΟαῸΘ αὖ ΠῚΒ 510 115. ΘΊΟΒΒΙΒ, ααδ 6Χχ Ερ' 
Ροαίαθ θοπιίαίθ π1}}}] 118 ῥτδθβίαπί, οπθυαΥ] τηθ8: ΤΘὶ ΒΔ ΕΒΓ ΘΘΘΙΌ, 
81 ΘΆ8. ῬΙΟΡΟΒΊΘΙΟ, απᾶθ ἀοοππιθηίο βαηΐ ΡΙΘΠΙΟΘ ἢ 11Π1Ὸ 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ ΟΘΠΪΠΙ ΘΠ πϑπὶ 6886: 26 Τόὀργυιωμένοις᾽ ἐχ- 
τεταμένοις (}) οἵ, ὠργωμένοις οἱ Ῥμοί. Π 25 η. 7 Ν. 48 

λοφνῇσι ("“ λοφνίσιν" ταῖς λαμπάσι ῬῚὴ 19 ὀμβρήσας" βρέξας (}) 
88 τόργος᾽ πιαρὰ 1. ὃ χύχνος᾽ λέγεται δὲ χαὶ ὃ γύψ (ΡΒ) 
4861 ἀγήλατοι᾽ οἱ χεραυνοί (οἷ. 10018. π. οἱ ΒΘΙΠΝ. ἃ. 1.) 1417 
ἠϑαλωμένος" χεχαυμένος (Ρ)ὴ. Ἀυθιδηίοῦ μὶ8 δαᾶο 1400 
(ῥητρεύω 6 Ζοῃ. 1610. δητορεύω (Ρ) οἱ ππαᾶαπι ἐθβ 010 
1398 τεϑηνός" --- μεταφοριχῶς δὲ λέγεται χαὶ ἡ γῆ τιϑηνός, 
ααδηηααδηι Δ] πὶ Ἰοσα οαἱ ΒΒ. πηρϑίαν ποαυϊα δῖ ΟἸΤΟΌΙη- 
ΒΡΟΧΘΙΒ; Θχοϊπάο 66 ῥοιζηδόν (51. Βδοῖ. Ῥμοί.) οἱ 1184 σέφλος 
(Ρμοί. Ηθβ8.).. Ὀϑπίαθθ ἈΡαβαΒ οϑέ Ποιηΐη6 ΤΥΘΟΡ ΙΌΠἶ8 Τῳλυ- 
δούμενος (85) προφήτης ἐγκάτοις φλυδούμενος (δ0}. 
Ὅλη. 860. ο8η. ἴδηι}. 72) ἀντὶ τοῦ Ἱταρασσόμενος (“ βρασ- 
σόμενος Ζοῃ. 1815) .. πρὸ Χάλυβες᾽ ἔϑνος Σχυϑίας, ἔνϑεν 

ὃ σίδηρος τίχτεται (ἘΜ 8052). χαὶ “1. 5864. 1109 ποη {τ ΓΔ [ΠῚ 

ΘΟΠΒ]Θπίθηι ΒΟ ΒΟ ἃ: 1ΠΠ1Ὸ ἀἸδϑιαθὶ Τὶ, οὈπηαίαϊς ΒΟ ο δϑία, Π]Ὸ 
πἰθγαπθ αἰβογοραί. 

ΜΊΓΘΙΙΒ ἔουίαϑϑθ φρυθρα] 6 Ὦ1Β ΘΠ ΠΆΘΙΘΓΘ, 46 πὶ ΤΊ πη ΠΠῸ 
διοίοσθ ΖοηδΙδπὶ γΟΟΔΙΒ ΘΟΠΒΊΘΥΙΏΤΙΒ. Αἰζδπιθη, ααδΠ]Ππ8ΠῚ 

ΒΔΘΡΙ 5. ααδπὶ ῥτοῦϊὶ Τ᾽ χρίζαγιι πη ΟΡ6 βδρὶΐ, 81 ποθ η8 6 Ρ]θηῖ- 
ΟΙΘ Εὰρ' ργδθυθί, ααδ6 ἐσαβίτα 110 αἀπδοῖδβ. ἀνατί ααϊάθιῃ 1 220 
(ΕΜ 10056) οἱ χέρων 10. 860 (ΕΜ 18041) ᾿πορτπιπη οϑὲ 8η 6 
12030 1525» Τ' Δυχου: 564 ᾿πάαθ18 (ΘΒ ομΐδι βαπί μα 6ὸ ΠΠ 1572 
πρηῶνος" τῆς ἐξοχῆς τοῦ ὄρους (ἰάϑτα 1069 Ῥ τοῦ ὄρους οπι. 

ΤῊ 10. 1631 σαρούμενος᾽ σπαραττόμενος (σπαραττόμενον 389 

Ρ κλυδωνίζομενον Ῥ 1401 7) ιῦ: 1204 Κύρβαντες" οἱ --- τὸν 
χόρον (Δία ἘΜ 584739) φυλάξαντες. ὮΠπὸ ὨδΘοΒΙΟ 8η 80}. 463 
ΙΠ ἢππὸ τηοαππὶ 511 ΔΙ }]Ππάππ Κύρβαντες δὲ δαίμονες περὶ 



ῬτοΟΪΘσΟΙΠΘΗ8. ΧΧΙΧ 

τὴν Ῥέαν οἱ τὸν κόρον Δία φυλάξαντες" βαίνειν γὰρ τὸ 
φυλάσσειν ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας (Α 871). 

Ηδυὰᾶ ραοθα οχ ἢΪ8. Β0}}0}115 ΠΙΟΠΥΒΙ Ῥογϊθρθίαθ ᾿πίθυ ρυΘ8 13. ϑολοῖέτα 
ἱγαχίξ: ΑἹ. 44: 80}. 18. ΑἹ. 118, 126: Β6}|0]. 269 ΑἹ. 201: 5οὶν. ύοηψοι 
806 ΑἹ. 1288: 56}. 270. 620 ΑἹ. 442: 56}. 860Ὁ ΑἹ. ὅ92 (599) 
50}, 488 ΑἹ. 715, 720: 560}. 858 ΑἹ. 8566: βοῇ. 369)Ὁ Ἠοχμ 
80}}. 78 ἀπὸ ὔσονός τινος βασιλέως, ὃς ἦν υἱὸς Ὀδυσσέως 
χαὶ Κίρχης γούθη βασιλέως ἴῃ Κα ΟἸϊβϑαπι ρτϑθθθί: ποίδ 116 
Ρτδθίθγθα, 80}. 488, αποα Ιηΐθρτο θχ θὲ ογάϊηθ ποτηΐπα Ρ6Ὶ- 
τατθαία ἰπ ΕἸ ΠΙοἷ5. Θίθρδπὶ, οἱ 860}. 259 ὁ τὴν ᾿4λέξανδραν 
γράψας “υχόφρων 808 παρὰ τῷ τὴν ᾿4λέξανδραν γράψαντι 
«“Τυχόφρονι, ππᾶθ ΘΟΥΠΙ α1, αὐδπὶ ἔϊάθηη βοἢ. 3511:8 ΠΑὈπΘ. 
Οδίογα ἰθβι πη πα, ΘΟ Πα ΠῸῚ γοῦθα, 564 ΒΘΠΒ. ΠῚ ΒΟΒΟΙΟΤΆΠῚ 
ΘΟ 16 βθη61] (259) οοΙγαρίαπηι τραααηί, οη ΥἹΧ Ὁ}} 18 αϑ118 
Βιηΐ, Δι ΡΠ Ιοτῶ ἰδηΐιη ΘΧΟΙΙΡΒΙ, ΤΟΙ, ποίδγθ βαι 8. ΒΘθα]. 

Ναμο ἰδηάθιῃ δ ΘΠ ῬΟΥΥΘΠΪΠΒ, ΟΕΪΒ ΠΟΙΏΘΠ ἰΟΙΘΠΒ 14 ϑοωέίο 
ἴῃ διηοο ρθη θι15 ΤΟΥ͂, ϑοχίο ἅὰπὶ ΘΟΙΓαρίΘ Ζεχτέων 6Χ 
ἘΜ 4841:5. πυποιραθαίαγ, Ρῥϑιοὶβ δαπιοάππι ἔθη 581 ἴδοι 
(ἴυ5. ΒΠ. 1. 1. 273 ποί. 4), ἄοπος ΒΒ οι χοηβίθίη ΟἸΘΠΆΪΗΙ 
ΕἸγΙΠΟΙΟΡΊΟΙ ΟΡΘ δ ποιηθῃ οἱ απὸ δἰϊπογοί ποίηθη (Θ6β0ἢ. ἃ. 

δυ. Ἐπ. 408) ἀρϑυτῖς. 15. οαϊαθ ΒΆΘ6ΟᾺΠ ἔπουϊί, ααδηηα δ πὶ ΟΘΙΒ 
ΠΠΠΙΘΙΙΒ ΠῸΠ ροίοϑί ἀθεϊηἶ τὶ, Δ] πδίθπαβ ἰϑπηθη 60 ΟἸΓΟΠΠῚ- 
Βου᾽ἐαγ, αποᾶ οἱ ἃ ϑίθρῃδηο -- ποη δα ἰΐο πὐ 5016 ποιηῖπθ --- 8 
ἰθβΕ τη πῖπιπὶ γοοδίαι (οἵ. Ρ᾿. [2.10 οἱ ἴρ86. ΙΒ ἀπὸ Ιο60 ρϑίδιι 
ἔαοῖί, ααδηΐαμπη 80 ΑΙΘχδη ἀν] Ποῦπὶ 501148. ἀοοἰ! ΒΘΓΙΏΟΠΪ8. ΘΟΡΉΪ- 

[ἰ0π6 ἀο Παχουῖί. Τπίοεϊπι ΒΔ ΌΊ]6 πὶ ΠΡτατ οἷαβ Δα ἀοοοηάπμπι οἱ 
ϑοοοιητηοάδίθπμι δα τϑα αἰβιία ᾿Θρθηξ πὶ ἔπ1586 ᾿π46 οογηϊξασ, απο 
ΟΟΥΡῸΒ ᾿Ρϑπτη ΒΟΒΟΙΙΟΤΙΠ ΠΟ [ἰδ ΡΥ άθ πὶ δηΐθ ΔΗ ἸΒ5᾽ ΠΉ ΤΠ 
ΒΟΠΟΠΙΟΥαΤα οοὐϊοθη Μαῖο. 476 ᾿πίρι, ἔγαρτηθπία ϑαΐθμι οἷ τ8 
ΡΙασΙπηδ, Θχίαπί. ΝαΠη ΔΗΠΟΌΪΟΥΙ ῬΔΙΔΡΉΓΑΒΙΒ ΡᾺ αἰ βαρτα 6χ- 

ῬοΟΒιαπη οϑί, πιϑ ΧΙ] η8 πὶ ρδιΐθπι 6 τι 8 50Π0 1115. ΘΘΧΊΙΟΠΙΒ 
οοπίοχία, οϑὲ 80 αἀποπίδηη Ρ δα . π|}1] σοπία!, πὔαπιθ οουίδιη 

ΘΘΧΈΟΠΙΒ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΘΙῚ ΟἸΧΘΙΒ Ομη6 14, αποα ρΔΙ ΟΣ ἴῃ αἰτῖ5- 
απ τοροασ. Οαδηπααδηι δαίθμη Ρ]Οα πα πθ, αὐ ἱπα!ρ βία 
ΒΟΒΟΙΙΟστ τι ἰαυα. Πδ 6 ΠΟΙΊΉ8, ἱπίο δοἴοΥ 5 αἸΒΡΘΠΒθία, ῬΤΟΙΠῚΙ5 
ΘΟΠΕ Πρ , ΠΟΠΠΠ]1ὰ ἰϑημθη Οὐ ηΠ ΠῚ Δ] Ια α 446 ΠΟὴ 
ἰδηΐππι, αποα Β0Π01118 ἔγθαπθπίθ ᾿παθα πα 188 ρα γᾶβὶβ, ραγᾶ- 
ῬὮΓΑΒΙ ρ]οββδστπὶ Θχιρτα8 ΒΟΒΟ]Οστ μὰ ΠΟ Τοϑροπαοί, βθα οἰϊδπι, 
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ααϊῶ ΡΑΙΔΡ τ ϑί 8510 ᾿πἰθγ πη 5101 ᾿πΠα 5], αὐ ϑ χα οη8 σοῦθα 
ΠΠΪΤῚΒ. ΘΟΙΩΠΊΘΗ 5. ΦΧ, ΘΠ ΠΟΙ ἀπππ Θχθπιρίπη. Δα ν. 420 
Τυφρηστὸν αὐ4 ΔαΒοΙ βου ϑοχῆο, ΔΘ] Δ] 108 ἰθβ ΠΟ 5 
ΘΙΘΡΠΔΗΙ οἱ ἘΠ ΥΠΙΟΙΟΡΊΟΙ ΘΘΠ ΠῚ οοπδίαί. Οαδ τ οαπη 886]- 
ἰουἹθπ8 116 Ῥᾶτππὶ βαιβίδοίασιιβ 5101 γὙἱάθγθίασ, ἱπίθιηροϑανθ 
ΤΠΠΟΥ αἸα15. 1η τηθιηοσίδῃ (Ὁ 2) ἱπάποίαβ οϑί: “αχεδαιμοόνιοι 
ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾷάχης βοήϑειαν ἦγον ---καὶ ἀφικόμενοι ἐς 
Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνε --΄, ὉπΠ46 60 οΙατίαβ ἔογίαϑϑθ Θ᾽ ΠΘΘΥΘ 

οἱ γνιἀθθαίαν ΤἬτγδοῖδθ θ886 ορρί ἄππη οατῃ ΤΎΔΟ πο ΤΎΡγοβίαπι, 
απο βαοοίδιμηδηΐθπι ἰπ 60 ΒοΠμο] δ βίαιη ΤΉ που ἀἸ 151) Παθθθδΐ: 
Ἡράχλεια ἡ ἐν Τραχῖνι τῆς Θράκης. ίαϊ οδὲ, απ! 1086 γοθθτη 

Θρᾷχης 1Π|πὸ ἸΠΒου ποτ, ἀαΙἈ.] ποπ Ροίοϑί. 
Ιδῖη ἱπίτα θᾶ, 86 ΘΘΧΙΟΏΙΒ 6 50Π01115 {ΠπχΊ586. οοηβίδί, 

᾿πγ βρη], αα8ι6 Β1Ὸ 510᾽1 ἀθθθαΐ '0856, απδ8 Δ1ππᾶ6 ἀθρτοπιῦ- 
5611, Π60 ΤῊΪΠΠ1Β, Ρ] αΓΌ8η6 ΑἸοχϑηᾶγαθ ἰπίθυρχθίθϑ Θοπϑα  πουὶξ δ 
Θαπὶ 5] ΠΡ. 8, ΙΒ θη απ ΘΟΠδΙΉΪΠ8, (σενὲς μὲν---τινὲς δὲ---, οὗ 
δὲ---, χατά τινας δὲ---, ἄλλοι δὲ---, ἔνιοι δὲ--- ῬΙΟΡΟΙΪ , ΔΠ16ΠῸ 
ἴῃ ΠΒ. ΙΔ ΟΤΘ ἔλα, ΟΠΠΠΙΒ. ΟΡΟΙὰ ὈΥΠῚΟ ἴῃ οαββαπι ΤΘΟΙ ΘΓ 
γἀθίισ. Οδεΐαπη ᾿πᾶθ ἰοῦ ἃ ΡΤῸΡΘ ἃ π.]}]0 φΌΠΟΙΘ Υἱῖ!- 
ΟΥ̓], απἀδ ρα ΡῬΘββιμητππὶ ΠΟ] Π6 ΒΟΠΟ]ϑίαιη ποίη! 1], 
ἤππὸ ΔΌΠΟΙΤΟΙΘ. Εὐχοιβαίθ Δ] απδίθηβ ἄμσσυξ 158 τοααιαι 
ἡ ἐπιβόλαιον (“ περιβόλαιον), αὐδϑὶ σΘΟρποιηϊπαία, γορδθα δ, 
χρήδεμνον οἱ ἄμτπυξ οββοηί, αἀποπίδιη ππϊὰ5 αὐἰάθιη ρθοοδ 
οα]ρῶ ἃ0 ἰρ80ὸ ΤΟΥΘΟΡΏΓΟΠΘ Ββαβιποίατ. θα πἀπὰθ ρΘοοδΥΙ 
Β0ΠΟ]10 Ἠοπιθτῖοο γαύλοχος λιμήν" ἐν ᾧ αἱ νῆες χοιμῶνται δὺ 
Ερ (6 402:ε ἘΜ 59856) βογγϑίο 2) ρούρϑυδπι ἴῃ 23950 ναυλόχους 
γὰρ ἔλεγον τοὺς λιμένας τὰς ναῦς ὑποδεχομένους (ἀλίμενον 
»ἢ οἷ. τῶν λιμένων χαὶ στάσεων 290 Ῥ οἱ 2441: γαύλοχος 
χαλεῖται ὃ λιμὴν 8582 λιμένα }) πϑι8, α1886 ὈΘ6ΠΘ 86. ΟἸΠΠΪδ, 

1) Βομο!αβίϑη Του αἰ αἰ ΕΠ πἰοἷβ ΟΥἿ ἀϑὰπὶ 6586. απ ᾿ρϑῖα8. (θβε- 

τηοηΐο 1 19 Υ 1 ἴππὶ Θομβθηϑα ϑίθρῃδηὶ οοπβίαί. Ηΐὸ οπΐπι θ᾿ α Ὁ] ἰθια- 

τηδία 6 ΤὨΠΟΥ αἰ αἸβ νου 5 βυπηρία, ΘΧρ!οαΐ, πἰ8}} ρυαθθοῦ, αὐοα ααϊν 15 

ἰπᾶθ ἴρ886 ἀποοῖθ πϑαιθδῦ ρυδθίου ἽΕλος 1 101 Κεκρυφάλεια 1 106 Βούδορον 

1Π δι (οἵ. Π 98). Οὐπὶ 5 ἰοοἷβ οαπῃ βΒοῃο βία οοποῖϊηδί, αὐ θ 588 

ΟΧ σομμηαηῖ 1110 ἔοηΐο ἀθυΐϊναβθβο Βϑασϊζασ, 86 ᾿παἰβου ταδί αὐἱοασϊα 
ἴῃ Β0Π01115 Τππον α1 415. Δα σΘορταρῃΐαπι ρουτποῦ π6 Οτὸ ΕἸΡΌΔΙηα5, τηοηθέ 

Ἰοοὰβ βαρτα ἰγδοίαϊαβ: πᾶπὶ ἃ 1Π0Ὸ αυΐάθμηι ΘΙΓΟΥΘ ΘΠ ΔΌΠΟΙΤτΙΪ886. 56, 

420 Δρρϑυοί. 

2) Τὴ6 ροββα ἰθχ. Ηθι. ὅ. 9 5. ἃ δυϊᾶδ οχουρία ν. γΥ 6585. Ηθι. 11 189. 
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ΒαὈοτθηΐ, 81 ναύλοχος ΡοΙπᾶθ ἃ0 γαυλοχία γ6] τὰ ναύλοχα 
οϑϑοί ἢ, Ἐπδη οταυίοτα Θοτη πα 1 {, οατη δύ 501118 ΔΗ ΠΟ] ΟΥΤΙ ΠῚ 
ΒΟΒΟΠΟσττι 1πίο ἰδ ΟΠ] 15. πόδ, ΘΟΙΠπηΘπίδ ρτϑοίθυέ γ6] ἱπίθι- 
τηϊβοοί δαὶ ἀοΠοΙ θα 0 τι5. 1115. Βα 51 115. 1056 ἰοτίδϑϑθ απ! ΡΟΒΒΙ 

ῬουΙοαίασ. Ορίϊπηθ βοῃο!αϑία ΑΘ Εππι. 46 ἀοσαοῖδὶ 
εἰώϑασιν, ὅταν ἀσαφές τι εἴπωσιν οἱ ποιηταί, ἐπεχδιδάσχειν 
αὐτό (οἷ. 560}. ΤΌν]. ὦ 495 50ῃ. Α Θ527, 528): 564 οδᾶάρθιη οὔ- 
ΒΘΙΥΔΙΟ αΠ8Π| Π5161Ο58, ΤΘΟΘ ΠΟ τ Ἰηβο ἶδι6. ἔπους, οαπὶ Β6Π0- 
᾿αϑίαθ ΝΙοαπασὶ ἐππὰ μἷο ἰρ86 ϑοχύϊο ἰθϑιπιοπῖο ϑαηί. Ηδο τίθ 
ΟὈΒΟΌΤΙ γοοαθα}} νάνος ἢ) (1244 νάνος πλάναισι πάντ᾽ ἐρευνή- 
σας μυχὸν οἵ, 1239) γὶπι Δροιτ ναγους δὲ τοὺς πλανήτας φασὶ 
Ῥ 50}. ππηροβαϊαπθ. πη] 18, ΟΠ ὈΙΠΟ ΤΟΟΘΗΠΟΙῚ 50Π0}18ἃ- 
Βίαθ, αἱ δα οἰσβιηοα! δ ἤοῖα ἋΟΟ1115. τη ἀδ οι! απ 6. γἱοῖπο 
βίσθπιθ δυχὶ ὁ Οδυσσεὺς παρὰ Τυρσηνοῖς (1389) Νάνος 
καλεῖται δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος τὸν σπιλανήτην, ᾿ΙΒάθΠ 66 
ΠΌΙΊΘΙ5 ἡ Ὀρϑάγην (“ Ορϑάνην) ΔΡΟΎΘΒΒΊΙΒ οϑί, ΟΌ]ΠΒ ὙΘΙΆΠῚ 
ΠΟΙΟΠΘΠῚ 18 ΡοΙΒροχοζαί, 4πὶ χατωφερῆ οἱ δαίμων πριαπώδης 
περὶ τὴν ᾿Τφροδίτην Δρροδβαϊ: βοχίο γϑῖο, αὶ θθοιοπθπι 
ἱπίου ἅρτταγα οἱ τὸν ξένον ἀρ, ΠΟΟ ΤᾺΓΒῸΒ 6 ῬΙΌΡΙΠΑΠΟ τὸν 
σελανήτην, 1{Ππ4 6 τηοτθαβ ΑἸΟχδμ τ ἀαχι. Οπρρθ τα] ΠΡ ΙῸχ 

1) ῬΙορο ἰδϑᾶθὺ ἴῃ πηϑηϊθϑεῖβ τη] απ 6586. ΟΟΠΠραῦα Π860 ἱπίθι- 

φεθίαϊο οδὺ ουπὶ ἰθοίΐοπθ οοδᾶ. ἀναυλόχητον. Αὖὐ ΑἸοχαπᾶγα αὖ ΘΧΡΙΪΠηδΐ, 

αὐοα 5ομτ δορϑυτηθ ὙΠΧΘπῚ ἱπίθι Βατητηδ Ῥουΐοα!α, ἀομλατη ὙΘΗ ΑΓ, 

ΠΟ γυαὲ ταῖθ --- ααδϑὶ ὑαΐο τηϑτΐα ὑαηβθδηΐαῦ ταΐθ, αα80 βαθαποίδ, 811- 

αὐοίίοηβ δϑὺ (6 174 58) --, βθᾷ ϑβοϊεέαγία (ἀναυτόχητον») οἵ γορθηϊίπ (αὐτο- 

κάβδαλον) ουτῃ γϑοΐαπι ἰτὶ ἀἴοοιθ ἀθθοῦ ἰᾶααθ ᾿ρϑαπη ΠΟῚ Π]00 ὈΥΪΠῚΪ5 

᾿ΘΥθΙ5. 56}. 289.1 τὴν μικρὰν --- σαΐρρο πηὶ [α τϊοδίδμι --- λέγεε᾽ οὐ γὰρ 
ἣν ναῦς, ἀλλ᾽ αὐτοσχέδιον πλοῖον’ Ῥταθδογρίαμι ἑαϊῦ, 564 οχίαί ἀἰ]δἰαίαπι 
ἵπ οἃ ρϑγίίου!α 50 Π0}1}, αἀπᾶπὶ ἰπβοῖμβ ἀπουβαμη ἰθηᾶογοῦ ὑππ8 βουγαυῦ 

Τζοίζα 289.5 καϑὸ ὑπὸ ναυτῶν οὐκ ὠχεῖτο. 15 δυΐθιη, ααΐ 510 ΟΥ̓ΒᾺΒ 

οϑὲ ἀναυτόχητον μὲν -- 23921, Βυ θοῦ αὐτοκάβδαλον δὲ --- 2402: δΔἸΐοτα 

ἱπίουργθίδιϊοπο 28929 οοπίοχία αἰνϑ] απηΐα!. 

.2) δῖ9 Ιχοια ρῥιορίο 1 211 (νανῶδες γάρ ἐστιν, οὗ τὸ μὲν ἄνω 

μέγα, τὸ δὲ φέρον τὸ βάρος καὶ πεζεῦον κικρόν Αὐἰϑῦ, ῥαγῇ. ἅπ. 6865 8) 

γοοϑιὶ ἐπτιβίσα ἀοοα!. 864 ρύόρθ ἔαϊξΐ, αὖ ΤΠ60 πᾶπο ἱπιθυρυθι ὉΠ 6 πὶ 

οοοαραχοί, 51 ΤΠΘοπΐβ οϑῦ, απο πυπὸ ἴπ Ῥίοϊθιηδοὶ ΟΠ Θηπὶ ἔαρτηθηΐο 

(361,0 Τὴ Ἰορίίαν ὁ Ὀδυσσεὺς πρότερον Νάνος ἐκαλεῖτο: 18. οθτΐρ, ααἱ ΠΟ 

ΡΘρουΐτ, ουϊθηΐοσ πο βοϊατῃ {Ππᾶ ΑἸοχαπᾶταθ δθηϊρηηδ 50] γίββο 510] νἱβαβ 

οϑί, 804 θοᾶἄθιῃι Αὐίβίοίβιἰβ Ιοθὸ (10. 10) πἰταν νάνοι γάρ εἰσ τὰ παιδέα 

σαντα. 
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οἵδ ΔΒ. οἷα οἱ ἈὈῚ υἱοῖπα ΠῸΠ Τοϑροπαθθαπί, δα θὰ, αδ6 
ΟἸΏΠΙΒ ΙΟΟἱ τῶίο ΘΧΊΡΘΤΘ ὙἹα γί, τοραρπδηΐα αἰοθπαιθ 80- 
σοπηηοάαν!. Ετδυῖθ θὰπὶ πάλμυν [818 6580 4816 πατέρα 
ἰδαἀθηίθιῃ 691 (οὗ, ΤΊ ΔΙΌΘΒΒΟΙΘ ποη 1166, αυδηἋο [ἄθπὶ πηϊχ- 

[πὶ ΟἿΠῚ ὙΥΘΙῸ βασιλεύς, πατήρ {τλἸα1 ΗΘΒγ Ομ α5 1): 568 
ΠᾺ]]0 ποροίΐο 411 ΤΘρΟΙΓ απία. Ιοοἱ, ααἰθι8 ΟἸΠΠΪ5 αΘἔΘΠΒΙῸ 
οἰααϊαγ. ΑΠ ΥΘα0116 οὶ δὰ ἃ ααοαθδπι ΘῸΠῚ ΔΟΟΘΡΙΒΒΘ 
“(ἄν 32) ἰάθη ορριπαπι Θχααϊβιπ5 αἰοὶ, ααοα να]σὸ ἤϊάλεια 
πβαΓΡγοίαν (θὅ ΡΒ}), δαῦ 110 Θὰπι ϑοίοτο ἀοοι 586 σεέεσσώ 470, 
ααθπι ΡΟ πῚ οϑ86. δαοίου δαί Ατὐἱβίοίθἰβ ΗΠ ΑΙ 93" οἱ ἰρβίαβ 
ῬΙοΙ σοπβοηδπηῆδ ΓΙ Ι, ΤῊΔΙΪΠΆΠῚ 6886. ΔΥΪΘα πὶ ἐΟΥΠΊΟΒ18- 
Βπιϑη  ΠρδοΙ ἴῃ 4}115 νοοῖθαβ, απ88 δϑὲ ϑ᾽βϑδιτι 1Π Β6Π01115 
ΓΤ ΔΒ, ΔΒΒΘΠΒΙΒ ΒΟΠΟΙΙΟΥΙΏ, πὸη ἀθδοϊαπι βῖρπα ἔγα 5. οἱ 
ἉΙΠΒ Θπὶ 1118. ΘοΟπρτιοηία δ16. Τἐχβατηρίαν ἔχβασιν, γῆν Ῥ, 
1428 πέρραν χατὰ γλῶσσαν τὴν γῆν, Ῥ 1482 λυχοψέαν 
ἐρημίαν ῬΘ οἱ δὲ ἀστραττήν Ῥ. 

16 Ῥιιδοσοια ῬῬΆΓΟΘΙΘ ᾿Ιοϑὲ ΘΧΘΙΏΡΙΪ5: Β80]5 δρραγοί, πἰδὶ ἃ Ἐθὶσθηβίθι ηἶο 
ἔαϊδθοί τηοπβίγαίϊπμη, απ ταϊϊοπο ϑοχίο ἃ βομο]αϑία 5. αἰ δε η- 
δ ΘΓΘ Ι, ΠΟΙΆ ΠΘΠῚ ΒΕ. Ι ΓΤ ΠΔ ἔπ|586. ΒΌΒΡΙ ΟΠ πὶ ἱπορίϊαϑ 1188, 
ααϊθὰβ τοαππηααπὲ δθὸ 50 Π 0118, ἰπίρ 08 ΠΟΙΆΪΠ65. 6886. α18- 
Ῥοηϑδπᾶδβ ἰδηΐο Βαθοι] στα ᾿πίθυγα}} 0 ἀἰδοτθίοβ. ΝΟ απϊοαθδιη 

τοίοσί, αἰστιιπη Δ οοΘροεῖ 118 οπηπΐδ 8.6 ᾿πγ θυ, αποπίδπι δοοθρίδ, 
αὶ 580 ποιηῖπθ ἐγδαϊέ, δποίοτὶβ πα π1 Ῥογβοπδη. Οπΐπ πὸ ἰᾶ 
αα!άθμ, απο ΤΉ ΘΟΠΙΒ ἐπ βϑατὶ ραία!586 6ἱ οὐ πηι, το πα αθῃ- 
ἄσπι πὰπο οἱ νἱἀθίασ. Ναυβαῦδιη οοτίθ ἴῃ ὨΪδ5 Β0Π0118. ΠΟΙΉΘΗ 
᾿πίογοα στ ΤΉ ΘΟΠΙΒ, παβαθῦδπι πὸ ἀπ τα ααϊ 6 πι τοί ἰδέ! η18 60Π- 
Βρ οἰξατ, ααϑ, γ6] ἸΘΘιο γ9ὶ ἱπίθγργοίδο ΤΉΘΟΠΙΒ ῬτΌρτῖα, Ροϑί 
ΘΠ βρτγοία αἰββοϊγαίασ. Εἰ ααΐδ ααΐ βοχθοηὶ, ταᾶϊ, πὶ νἀ πηι, 
ἴπ δηξαυϊαία ἰπϑα!βοααθ Βοιηϊηὶ, ἀοοία, 1118, γοῦθα 30120 ἐαδί 
συνήϑης γὰρ ὧν τῷ Φιλαδέλφῳ οὐχ ἂν ζοὕτω) περὶ Ῥω- 
μαίων διελέγετο διαὶ οτοᾶαί ἀοο ββίτη! ΠΟΤΩΪἾΒ τηθιηοσίϑιη, αα] 
οΡ[πΡ6. 46 βίπα!β ΑἸοχδηατποσπὶ του πθιαΐ, 510 ΘΔ Πα586, αἱ 
Ποσοπῦ θι15. 8. βύπ 118 ΓΙ ΠΟΘΡ5. βομοϊαθ ΤΉΘῸ βουθογθ ἀθὈθγθί 
85118 .«Ζυχόφρογνος ἑτέρου νομιστέον εἶναι τὸ ποίημα 

1) Τί οσϑηΐδηὶ ὃ ΟἸοββα δᾶ ΗἸρρ. ἔν. 801 ϑεῶν Ὀλυμπέων πάλκυν το- 
αἴτο νἱάθταχ. Αϑαὰθ ἔδ!Π]αχ οϑὺ 116 ἸΙοουβ ΑἹ. 691 πάλμυς ἀφϑέτων. 

2) Σπῖλον (8:0) οβδὲ σϑοθηίουῖβ ρδυδρῃγαϑίαθ ΘΟμηπηθηΐαχτη. οἵ, 945 

οαπ » οἱ 98:0. 

Ι 
ἱ 
Ὶ 
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Ἰίδατπθ ἱπδηὶ 11 ἑασθαθ πΟηΠαΠ]Ποσππι 2) οἱ ΔΙΊΟΤ πη οἱ ΠΟΤ Π 81], 
4] ἴπὶ Β0[}01115 ἱποιάαπί, ααἱπ ἀθθθαίαι αὐἱοαπϊ ἃ ΤΊ ΘΟΠΙ5. 6 Ἰποι- 
ὈΓΔΙΟΙΙ 5. ΒΌΡΘΙΘΒΒ6 δα πδίθητπϑ Ῥγο τ ροίοβί, ἃ} Ὀ]ΡῚ ποααϊί, 
ΝΟΔΡΟΙΔΠΙ γΘ1Ὸ ΘΟΘΙΟΙΒ. ὈΘΠΘΙΙΟΙΟ οΟμ Πρ, αὐ ἀππι πὶ 58] {61}, 
αἋἸ δἰϊδτα ἴῃ ἔϑηη  Πδηι ΠΌΡΟΙ τϑαδοίαβ οϑί, ᾿πα]βογθίο 110 οΊΘρΘ 
ΠΟΙ ΠΩ ΠῚ ΘΧΙΠῚΪ ᾿ΙοΘαί. ΝΙΙΙσαη ΜΈΘΙ]ΘΙ οατῃ ἀραα Τ' ΖοίΖϑ 
8272.0 ᾿πγϑηϊδδοί ἃ ΡῬΠΠΟΡσΘμΘ Γϑηηθίαμη οοδθθ [8186 αν τὰ 
ἰτδαϊ, ἴθοι! 14, αἀποα αἀαϊγ185 ἰππὶ ἔδοίαστιβ {που ϊῦ: 1Πέο ΠΙδίοτ!- 
ΘΟΥπ τ ἱταρτηθηίᾳ (ΤΥ 478) ἤππὸ ἸοσαΠ τγοίζα!1 46 ϑποίουθ 51 πη8] 
αἰ αὐἱὰ Θγπογοί ΘηΪχΘ ἰθπιρίαϑηβ. ΙΔΙΠΥΘΙῸ ΟΠ ΘΟΠΒΘΠΒΙΙ 589 

οοηϑίοί πα ὥς φησι Φιλογένης δῖνθ ἃ ΤΖοίζε, (οἴ. 2425) 5156 ἃ 
8. ΙηΒοηο ἰδπηπηδίθ “Ζαμητέαις τηοίππι 6886 8648 δπι8, οἱ δ ργδθ- 
οοἀοπίϊα, ρουποτο τὴν Κέῤνην νῆσον παραγώγως Κερνεᾶτιν 3) 
εἶχεν, ὥς φησι Φιλογένης, αα18. ΠΠΟ [ἢ ΠΌΙΠΘΙΙΠῚ ΒΟΙΙΡ(ΟΤΊΠῚ 
ΤΟΙΙΠῚ ΔΘΟΤΘΡΥ ΘΙ Ὁ ΟΠη5. δαίΐοιη Δα! δίο ἀἰβοα πα: ΒΟ ]10 
2067 Δ ὑπὸ 85 βογαίο ὁμοῦ δ᾽ ἐς ἄγραν" δεῖ διελεῖν ὃὅ- 
μοῦ, εἶτα εἰς ἄγραν τὸ ἑξῆς --- Δροιη, αὐδθ 16 οβίθπαι, 

1) Ἰποογῖα ποὴ ἴῃ ὃ. θη) ΒΟ Θββῖββθ Οθυ 8 οασ 5ὰ8 Βροπίθ ὁ00- 

ΘαγὶΌ ππ 50} 0118. ἃ ϑίθρῃδπο {τ 1015 215ὅ15 ὅδ τένες διὰ τοῦ Ὑ γράφουσε 
οὗ 21115 Τυμνησέαε ἀρρᾶτοῦ δύο νῆσος περὲ τὴν Τυρσηνέδα, οὐχ ὥς τενες 

ἑπτά 8664. 688--68ὅ. Ἐχ ΠΙΒ ἴῃ 5. 211:5 νῆσοέ εἰσε περὲ τὴν Τυρσηνέαν 

γοβία πα βαηῦ Ἐταβίγα απδουϊζαν, ααἱ ἄπαθ ΒΔΙΘΆΓΟΒ ᾿πβ 6186 ΠπΠῸ ἴῃ ὨΠΊΘΙ ΠῚ 

Ῥοΐαθυϊηΐ ΘΧΟΙΘΒΟΘΙῸ : ΤῸ ΠῚ ΘΙ ΟΒ΄ 15 αἀδπὶ νϑυϊαβ ΟὈβουνδίδμι (ϑίσδῦ. ΧΙΥ͂ 210! 

ἴῃ ΔΟΒαΣ ἃ ΒΟΠΟΙΙαϑία 6886 νϑιβᾶπιὶ οβίθππηῦ σγοῦρα Βίμθοΐ8 1. 1]. 

ὧν τὴν μεέζω φησὲ Τέμαεος μεγέστην εἶναε μετὰ τὰ ἑπτά ΑΥ. π. ϑ'. ἀκ. 

88 Βίθρῃ. Σικελέα (νἱᾶοίαν ἴῃ πα}1ὰ οχ εἶθ ομϊβίββο ἸῺ δαποίατο Κρήτη, 

Εὔβοια, Κύπρος) 561.. Ρ]αῦ. ΜΙοποχ. 2429 οἵ, σοὗοκ. Τί. 1ὅδ. Ἐπ Βοχίϊοηϊβ 
τένεθ: οὗ Ἰαπάδίαι ποτηϊηδίϊπι ΤΊ Θι5. 21116. 

2) ΝΟ βοϊθῃηξβ μοῸ ΟἸΪπὶ ἃ ῬΗΐΙΟρΘμΘ Αἰ τηδύμπη απ ΠΌΡΟΣ ἃ 

Κέρνη ῬΟΒΒΘ ΤΟΡΘ Κερνεᾶτεν πΘρϑίαΠ Θ886 Υἱχ Οραβ οϑύ ἀΐοοστο 5:6 

Ἰορτπηθ ααΐῃ Κερνεᾶτεν 510 ἀθοιπδίαπι, απ Ὀἰζανὶ παῖ: ααἱα Θηΐπι οὈβίδί, 

ΠΘ ἃ ΡΙΌΘΙΒΟ Κέρνεια (Δἐγώνη ἘἈΒίδη.: -εἰα Ηρο. Π,χγχο. Φαλώρη ἘΠίδη. 
ΟἹ 651:): -ειὰ Μρίῃ. ΑΛ 190 Οἰάνϑη Ἠρο.: -εία Ηβρ]1. Τεμέση: -εία 
ῬοΟΙνΌ. Τοργέππη: -εια ϑίτα. ἱππυπηουαῦμθ 4118 Θχθηιρὶα, ααᾶθ ῥδγίπι 
κατὰ συναλοιφὴν Ῥαγίμη παραγωγῇ [ἰοία αἰοαπίαν Ξίθρη. 1115 183.5 241: 

2081..2198 41. οὐ Ἐλαδῦ, 1]. 1 8601, ααἱ τηϑοΥ 6 6 ρ]θηϊουϊθαβ ΕἸΠηΐοΙΒ5 
8.8, ΘΟΗ αν Ὁ) 5190 Κερνεᾶτιεν (-ὦτιν ὅ818) ἀοτϊνοίαγ, αὖ «Αἐνεάτης ΔῸ Δἴνεια, 

Κορσεάτης ἃ Κόρσεια, Μυρλεᾶτιν ἃ Μύρλεια (ϑίτΑ}.) αἰΐδαο, απο 5ἴο- 
ῬΠδηὰΒ ὅθι14682: ῬΑΒΒΙπΙαπ6 ἰοΐο ΠΌΤΟ δέία!ς, 6586 ἀποία οοπβία ἢ Τη- 

{ρ]Πρῖταν Πἷπο, αὰο0 ἴα ἘΠΡΠΟΥΙΟ ἔν. 119 ΜΝιεδέην ἰᾷ ορρίάπμη ἀϊχουῖϊῦ, 
αὐοᾶ Νέδη ἀϑυγραρϑίαν, 

ΤΥΘΟΡτοπΐἶβ ΑἸθχαπᾶτγα. 11. 0 



ΧΧΧΙΝ ῬΓΙΟΙΘΡΌΠΙΘΗΒ, 

2042) ---, οὐχ ὡς ὁ Φιλογένης ὁμοῦ δ᾽ ἐς ἄγραν χαέ φησι 
«Τυχόφρονα τῆς ἐν “οχροῖς ἄγρας μνημονεύειν. Οαϊοσα!α 
ΘΠἶπῚ βθογοίΪ ΟΧχ ΑΙΟχϑπᾶγαθ ὙΘΓΌΪΒ ΤΩΙ ΠΙΠῚ6. ΡΘΙΡΙΟΧὶΒ ἱπίθυρτθ- 
ἰαἴπι5 οδί --- ἀοοθαΐϊβθθ δαΐίθπι ν᾽ θα ΠΟ αἸβροιβαβ 1188 ΔΥΘΒ, 
564 νοὶαΐ αἱροβίαβ ἱπαάδρὶπθ αὐυϑάδη) ἔμοίίαββθ γϑπδίαπι ---, 
ΒοΠ ΟΠ Ἰαϑίδιη ἀθρυθ ΘΠ Πλπ8 ῬΥΔΘρΡΟβίοσθ ἢϊο 18, Ὠἰβίοσίδθ {1085- 
Θ]0 ἀϑππι, αὖ 1110 ν᾽ θέαν ῬαΘΙΌσαπὶ δα ἰπἰθ!]θοίππι ἀθοπϑίϊ- 
ΟΠΘΙῚ γΟΟΪΒ ΘΧΡ]ΙΟΌΪΒΒ6. 

Τὰ ᾿ριατ [166}]1 ἔθοίσηπϑ, αὐ 46 υἐ5 ῬγΟΐθββιοπ6 οοηϑίθί: 51 181} 

Δα δοορᾶδί, ποιηθη ουθρίππι ΠΙ βίου οἷβ ΒΔ ΌΘπα 8, Π181] ΔΙ ΡΠ 18. 

16 δέερ)ιανι8 ΤΟΙ 1π οριίοσηθ ΕΠ πΙθοσαπὶ Κορ μδηϊ, οαΐαβ δοίαϊθ ΤΉ ΘΟΠΙΒ 
ΘΠΔΥΓΔΙΟΠ65. ΓΙΥΘΟΡὮΏΓΌΠΙΒ (ΒοΙίΖ. 1. 1. 825 ΟΊ Θ6 οοτημη. 50Π0]. 
Κδατθτ. 1902) ἀθαὰθ δὸ ῬΙπαδιῖ, ΝΙΘΆΠπαυ, ΑΡΟΙ]]ΟπΙ αἰέα ΟὈ]νῖο 
ΒΕΡΡΙΘββοσαΐ, 15. 1056 ΤΉΘΟ δχοϊίαίιι ἰοβ5:; πδπὶ απθ πὴ ΑΜ ΘΙποῖτο 
ἴῃ ᾿πάϊοθ αυδτίαμη ΔααΙαἰξ Ἰοσαπι, ἐπί 15 δά Αρ. Β.482. 814 
(οἵ. ται. ΑΡ ΤΥ ὅ531) τονοοδαίασ (ΑἸ τ. Βα. στ. ΠΡ. ΧΧΙΧ). 

ΒΙΘΡΗἢ. ΡΒ ᾿ 
Πργύρινοι (ἀθ6 Βοο γἱίοβο 1017 Ηπειρωτιχὸν ἔϑνος ῬΒ 
δοοθηία γ. 80}. 81514. 10) ἔϑνος 5554 

Ἠπειρωτιχόν, ὡς Τίμαιος χαὶ 
Θέων χαὶ “υχόφρων. 
Κύτινα πόλις Θεσσαλίας, ὡς 

Θέων ἐν ὑπομνήματι “υχό- 
φρονος. ὁ πολίτης Κυτιγαῖος. 

ἔστε χαὶ Κυτίνιον μία τῶν 
γ΄ (δ΄ 61656) τῶν “ωρικῶν. τὸ 
ἐθνικὸν Κυτινιώτης. Ἐχροϑία- 
Ιαπίθμηῃ ααοαδιημηοᾶο ΤΊ ΘΟΠΘΙῚ 
οππῃ ροοίῷ δαῖτα ν᾽ ἀθπλαν, αποά 
Κυτιναίους ΑἰχοΟΙ 608, ΟΑἾΟΒ 
Κυτινιώτας ἄϊοοτο ἀρθποηί. 

1389 Αυτίνιον δὲ πολίχνιον 
Δωριέων. 555855 

αϊΐνεια --- Θέων ΑἸἰϊνειάδας 

ταύτην χαλεῖ ὑπομνηματίζων 
τὸν υχόφρονα" «Αἰνείας δὲ 
μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν 
εἰς Θράχην παρεγένετο χαὶ 
ἔχτισε πόλιν Αἰϊνειάδας, 

1236. 1245 ἰᾳορηί. δάἀθ αυοάᾶ 
5. 1286 Ττ'Ραίκηλος, Κίσσος, 
ἀλμωνία ποη ΤΠ γδοῖαθ, 5868 
Μδοράοπίδο ἀἰοαπίαι, 



ῬΙΟΙΘΡΌΠΙΘΩϑ. ΧΧΧΥ 

ὅπου τὸν πατέρα ἔϑαψε. 
οὗ. βοὴ. ἃ Ν459 (Ὁ Ὑ807). 

1η 3. 1017. 1359 αὐἱῃ ἔπδα ΔΙ απδηο ΤΠ ΘΟμΪ5. αἰβραυίαίο 

δηρτδίθ τϑα ἀδίιτ, δχθιηρίαπι οϑὲ ἀπ ϊ δ ]οηθ: ἰθυϊ 56 [0] π6 
τηϊηῖ μηδ αα]αθηη ΒΌΒΡΙΟΪΟ οϑί το οί. ϑοα ᾿πίθυβρογβα ΤΉΘΟΠΙΒ 

ΒΟΠΟ α, ἴῃ ἷβ ἘΜΠΠΙΟΙΒ. 6556. ΟΌΙΩ γὙ6] ΠΟ ΠΉΪ56110 Β.ΠΙΠΊΔΙΙΟ 
οοπηδβίθί, ἰατι 14 ΠΟΘΙ ΓΙ, ΠᾺΠῚ ΒΆΙΩΠΊΔΙ ααἸΒα 15. ἔα] δαοΐου, 
ἀαοΙΘη5 Δα αϊίατη [ἢ ᾿πίθοτο ἴθ ρ Δ ΠῚ ΘΧΘΙΊΡΙΟ ποηθη ΓΤ ΠΘΟΙΪΒ 
Ἰπγθηϊ, βαποίθ 1 σϑ ποτ, οὐϊδπη πη 1086 ἰθριδπιβ δία πθ 
Δθ0 18, ἃ ατὸ ἰγτδαιία, Θίθρῃδπιβ 118. δοοθριῖ, ΔΌΙΟΘΓΘ Δα πδπα0 
ΤΟΠΙΘἿΟΠΙ ΠΌΠΟΙ, ΠΘ ΤΠΟΤΘΙ, ΠῸΠῚ ἴῃ 15. ΕΜΏΠΙΟΙΒ Β᾽πθ δποίουθ 
ΒΟΠΟΙ 8, ἔθσαπίασ, απ88 οοτίο δαί, ααδ8 οϑὲ πδσιπὶ Εἰ ΘΓ Τὴ 
ΘΟΠΘΙοΙο, Βρθοῖθ ααϑάδηη οοὐ ΤΉΏΘΟΙΙ {ποτ ᾿Ιοθαί. ΑΡρρδτοί, 

αυδηίοροσθ μοο οὐπὶ δα ΕἸ πῖοα, ὕππι δα Πᾶθο 56. 0118. ρου πθαΐ 
Βδπο αὐδοδϑίίοηθῃ, αποδα ΘΙ ροβϑιί, δα ᾿αυϊάθτη ρΘΙἀΟΘΙΘ. 

Ιῃ πἀπάθοϊπι γϑϑῖθιβ 891--- 907 ααϊπάθοϊπ] ΠποΙηΐηδι, ΟΡΡΪ- Παῤῥξανις ἐν 

ἄογαπι, σϑηΐαπι, τορίοπατῃ αταθοῖαθ τθίοτία βαπί. Εὖχ Π15 ἀπαπὶ Κ βνίοίθ ΤΊνεο 
Τυφρηστίων 902 πἰ ᾿π΄ν. 420 1ΠΠπβἰγαίατη βοοτθρϑηππὶ οϑί, ἃ]- 
ἰοσαπη Πάλαυϑρα ϑΒυθδιηογοίαϊ, απο ἴῃ ΕἸ πΙοΙΒ Πάλαυϑρα οὕτὴ 
ΟΠ 5 ἐπηθιηϑῖβ, ααδθ ΟἸἰπὶ ἰπίοῦ Ὀρνειαί οἱ Παλική Ἰηΐοτ- 
οὐαί, τᾶρηδ ΤΟ οσθμη ἰδοίατα Δυβαμπιρία βαπί. Ιδπὶ 4π86 τοβίϑηί, 
θοῦ οοἷο ἄμφρυσος οἱ Εὐρύαμπος 900, “Τἰγώνεια 908, 
Τίταρος 904, Ἶρος 90ῦ, Κασταναία 907, ἀθπίᾳαθ, απο ΠΘΠΙῸ 
πὸ τοΐθυτο ἀπαργθί, πἰδὶ οορογοί 54, Γονγνοῦσσα 9060 80 αποά 
μαϊο δὔπθ οϑὲ Ἔχῖνος 904 ραγίϊπι Βα ὈΙ ΘοίΒ. υθτθ15 ΑἸθχϑηάγαθ 
Ραυπη [46 ἰοβύίατα ῬΘ Ερ' 6χ 815. Β0}01115. ροίδ, 6586 ἔἰστηδίαγ. 
1ῃ Ὀλοσσών 906 αυἱγιπη ᾿ρ86 δἃῃ 8ποίου Β. 1 Π18111 Τοοθρίο απο 
δα Ὀλοοσσών Β 139 δΔαἀποίδίαμη ογαΐ 58118 δα τϑαπ ϑιίδ, ἸΘρ ΘΠ 1Ὲ 
ΤΟΒΡΟΠΒΏΠῚ Ραίδτι, ΑἸ ἀἸΙΟα πρααὶϊΐ. 564 οὰπὶ Κύφος 897 οἱ 
αυοα Αγ βδίπηθ ππαϊο ἱπποίατη οϑὲ Γόννος 906 ΘΧρ]οαγθί, ΓΓΒῸΒ 
δὰ Ββαποίϊαβ {πῶ δουδυίαπὶ θαμὰ τϑυοϊαἴατη οβ86 Παύάο ἱπᾶθ 
Δρρδτοί, αποά ἴῃ 56} 0}10 897 ἴπ ἀπ ρ] θὰ ΘΙΤΌΤΘμΙ ἰίθγιιπι ἔοθ- 

ἀἸογθιη Δ] [6 1Ὸ τη ρ]]οδίπ5. οϑί: 

Βίθρἢ. 50}. 1,γο. 

ἔβοῃ, οα, Κύφος᾽ πόλις Περραιβίας. 
Β τάδ γιρυγεὺς δ᾽ ἐχ Κύφου ἦγε 

δύω καὶ εἴχοσι νῆας (Β 148) 

ἀπὸ Κύφου τοῦ παιδὸς Περραι- 



Βίθρῃ. 

ΧΧΧΥῚΙ ῬΓΟΪΘΡΌΙΠΙΘΗΔ. 

βοῦ τοῦ Πζαλληνέως Ἐπιβί. ἃ.1.)}. 
δύο δ᾽ εἰσὶ Κύφοι, ἡ μὲν Περ- 

ἤβοΒ, ΑἹ. 897 ραιβίας, ἡ δὲ Θετταλίας. χαὶ τὸν Γουνέα λέγει. Κύφος γὰρ 

Ἔβοι, Β 748 

ΒΟ08. ΑἸ. 897 

ποταμὸς Κύφος]. ὃ πολίτης πόλις Θετταλίας, 
Κυφαῖος. "4. 

ΙΧ ΟΡ δϑί Θχβόῃοῖθ, απ]α οἱ δοοι θυ: οαπὶ ΟὙΡμ 5 ἴπ ΠΙΔΑῚΒ 

ΒΟΠΟΙΟ ῬογμδθΌϊδθ; ἃ ϑοχίοηθ ΤΉ Θββα αθ ἀἸοογθί αν, ΒΘΟΌΓΙΒ 
116 ἄπο ορρίἀδ1) ἴῃ δαάγνοθγβδιῖα, 5π8,. σϑίψα!ϊ. πθαὰθ Π06 60η- 
ἰρηΐαβ ᾿πγθηΐο πουιπὶ αὐἰἀάδηη 6χ ὉΠ ΠΠΒ γ 5 ΘΟΧ ΟΠΙ5. 6]1- 
οὐ, 40 Δ] ἔθγαπὶ ἐπηθιηβ, ΤΓόννοι διηρ]αγι 

Τόννοι" πόλις Περραιβίας ἀτπτὸ 

Γουνέως χληϑεῖσα 1 τοῦ ἀτιο- ὅϑεν ἦν ὃ Κύφου (γ. ΔΡΡ. 61.) 
γόνου Κύφου. οὕτως φησὶν] ὃ Γουνεύς. καὶ Ὅμηρος Γου- 

Ὅμηρος. γεὺς δ᾽ ἐχ Κύφου ἦγε δύω 
καὶ εἴχοσι νῆας (Β 748). 

Εχ ΗΒ. ΟἿ ῬΙΟΙ {πιο 18. Ῥατίοα]α, οΧχ ΠῚ 415. 50}10}Π|5 βαπιρία 
γ᾽ ἀοαίαϊ, πη6} 18 ᾿πΐτω ἀϊοθίαγ: αἀποα γοῖῸ Ἠοιηθσιμπ δα] μοῖ- 
μΙθογ αππθαμη οδ880 ΟὝΡὮΏΣΙ Ῥγοΐθ, αἰῸ οσοαμτι θατη, αὶ 
ΘΟΧΓΟΠΙΒ. σοῦ χαὶ Ὅμηρος ποη δὰ ὅϑεν, 5648 δ( ρῥτοχίτηδ ὁ 
Κύφου ὃ Γουνεὺς ῬΘΙΡΟΙΆΠ. τοί], 60 ΠΘΟΘΒΒΘΤΟ ἀποὶ, αἱ 

ἨοποΙ νου ]8 ἐχ Κύφου ποη ραίτδμι, 564 ρϑίγθιῃ ἱπα]οατὶ ραίοί, 
γογαπὶ τοϑίαπίὶ Περραιβός οἱ Τραχίς, τοϑίαί Φάλαννα Δ 16 Γ 

δραα Βέθρμδπαπι ἀθβίπθηβ, ἈΠῸ 1η ΟΟΘΙΟΙθ 5 ΑΙοχαπᾶγαθ οἱ 
ἴῃ Ῥ; πρὸ Γόνγνοι 5116 {10 ργϑοϑίθσθαπάππη οϑάθιῃ χὰ Φάλαννα 
αἰ θοίίομθ τϑραρηϑηβ Δαϊθοιοηῖ. Ἐχ 18 Γόνγοι --- χληϑεῖσα 
ῬΙΟΡΙοΙ ᾿Θιηπηϑ [5 αἰγουβιίαίθηη ἃ ΠΟΥ ΒΒΙΠῚ18. ὙΘΓΡῚΒ {πη ΘΠ] 8 15 86- 
᾿πΠΡΌΠαΠ ΠῚ Βιρτα πη 18. πππὸ ΒΟΠΟΙ 5 ΠῚ8415 Β 748 δἰθαὶ, 
Τραχίς Ἰϊοοί δαοίοσθ οαίθαί, ἰδπη δθαθδ]6 οϑί βομο ο 420, αἱ 
ΟΠ 51Π6 ΨΘΙΙΒΙ Πα Π6 πἰτιη] 6. ὁχ Θϑαθπὶ ΟΧ 586. ΟΥ̓ΊΟΙΠΣ, 
αἸοαίατ: Φάλαννάν τ΄ δυίθιῃη, οαἰαβ γἱο Φάλαγγόν τ᾽ ῥττηδ 
Οἰαβδὶ5. οοαϊθαμη οἱ Ὁ, Φάλανόν τ᾽ Ῥ οἱ δ]ΐογα οἰδϑθ18 ἰγσα απηί, 

1) Ἑχουδεαίία5. Τόννος Γοννοῦσσα (Β50ῃ. ΑΙ. 2921::) αἰααχὶί, 86 τοὶ 
ΠΟΘΙ Πββίπηδθ αὐ 68 ἱπορίο ἀπρ!!οαίαθ βυπύ Κρότων πόλις ταλέας εὔσημος 

περὶ (παρὰ 11.) τὸ “Ῥήγιον (εἶ. Δακητῖνοι. ἀαοῦ. ἴη0.) --- ἑτέρα πόλις Τυρρηνίας 

μητρόπολις (Νίβ5. ΤΌ 1. ΠΠ 318) καὶ τρίτη ᾿ἴταλέας (86. ΑἹ. 818τ)). 

᾿Επέδαμνος" πόλιες ἸἸλλυρίας --- (δίχα. ὙΠ 88) ἔστε δ᾽ ἑτέρα ἐν τῷ Ἰονίῳ 

κόλπῳ (Τπο. 1 24). 



ῬτοΙΘροιηθηδ. ΧΧΧΥΤΙ 

Βαπα οαποίδηίοι δἰ ποτὶ Θοχίομθ δοίουὶ ἀβ56 10, ΠΟῚ ἰΔη ΠῚ 

αὐοα αὐδθ βαυθίθοία, ϑαπὺ γοθα Φάλαννα πόλις Περραιβίας, 
ἀπὸ Φαλάννης τῆς Τυροῦς ϑυγατρός ".Χ. ἰῃίθρτὶ ΒΟΠΟΙΙ 5ρ6- 
οἴθιη Παθοπί, βοα οὐϊδπι απΐδ ᾿ῃ θα πθπ  θα8 Ῥτοθδπηᾶδθ ἴουτηδ8 
Φάλαννος ἘΡΒΟΙαΒ ῥτοαποιασ ἰθϑίϊβ. 51ο πππτὰ ΤΟΙ πα αἰ} 
Περραιβός πόλις Θετταλίας, απθοὰ πὰμ ᾿παϊάθη ἀπᾶθ ὥΦά- 
λαννος ἔΠαχθυθ, ὩὰΠ ΟἸΠΠΪΠΟ 81. [1ὰ6 ἀἰρηπτη, ἀθἐοἰ θη 18 
ῬΙΟΙΒΊΒ ἰθβ ΠΟ Ὦ8 ΑἸ ἀἸοα πρααϊ. Ὑοση ποὺ αἰαὶ οβί, 

ΘΙ 5. ΒΟΠΟΙΙΟΠ ΠᾺ]10 ΠΟΙΏΙΠη6 Βἰοημδίπμ, 584 τ6, 564 βουρίατϑ, 
Θαη 86}0118 ΘΟΘΙΟΙ θαϑαὰθ ᾿ἰὰ ἀἰδοογάδηβ, αἱ, ααᾶθ οϑὲ ποβίσα 
ΒΟΒΟΙΟσατα. ποία, δαὶ δ ῬὨΠΟΡΘποπι Ἱρποίαμηθ γα]ρῖιβ δαΐ 
δα ΤΉ ΘΟΠΘΙῚ ΤΘΥΟΘΟΔΙΙ ΠΘΟΘΑΒΘ 51. Αἰααὶ οατὴ 1105 ἀϑαθδπι ἃ 
Θίορηδπο 8 0105 6586. ΙΔ πραπθαΐ, ἰθ δαίθιη ΤΠθο- 
πθη ᾿απαἀδίππ) ν᾽ ΘΕ ΠΠΠ8, ΒΌΠΠΠΠΟ ἴγ8 ΤΠΘΟΩΙ οἱ ἤ0Ὸ 8ι58611- 
ΓΒ οἱ αὐδ Θαθπὶ Βρ6016. βπηΐ Δα ΠΠρΘΙη8. ΒΟΠΟὐΪ5. δαΐθπι 

ααδθ Ια πὸ τηοαο ααθῖα, Ἃ10] ροβδαπί νοῦ Φαλάχρα 21, αποὰ 

ἴῃ ΘΟΧΙΙΟΠΙ8. Β0101118 ἔμ]586. 5. 2824 γϑυιβί 116 ἔδοϊ, Ἴχναι 842:9 
Μ, ὑδ]᾽ διέτριβεν Ῥ ΒΟΒΟΙΔΒΕΙΟΙ νἹἀ ρίαν θθ886, Βούδεια 359, αποά 
ἴῃ ΡΒ ᾿πἰογοιαϊι, ἸΜέλινα 408 (85), 608 ΙΟΘ0Ὸ5. ἄρροπο, ααὶ 
ΠΌΠ}.Δπὰ ἀπ ΙΕ] ΟΠ ΘΠ ΤΘοῖροσθ υἱ ἀθηΐατ. 

44Ὧ4 Αὔσων ὁ Ἰταλός, (ἀπὸ Αὔσονος, ὃς ἐχ Καλυψοῦς 
ἐγεννήϑη τῷ ̓ ἄτλαντι. γ. Μοίη.). ΔΑαβαβ βαπὶ πὸ τοίοστο, αποί 
ααδίοι ἴθ ΠΟΟ ἰπηθιμαίθ ΓΙΣΟΟΡΉΤΟ ἰθϑίῖθ Δα Βιθοίασ, ΘΘΧΊΟΙΙΒ 
ΘΧΡΠ ΘΔ ΟΠ πὶ ΘΧορβουπιηΐ ὅθυν. θη. ὙΠ] 828 50].. ΠΡ 78 οἵ 85". 

444 ἤϊάγαρσος μέγιστος ὄχϑος ἐν Κιλιχίᾳ πρὸς τῇ 
Πηάλλῳ. χαὶ ἸΠαγαρσία ᾿Αϑηνᾶ ἐχεῖ ἵδρυται. Μδηϊοδίο γΟΓΌΙΒ 
μέγιστος ὄχϑος ΤΑΥΘΟΡΒΓΌΠΙΒ αἰπὺς ὄχμος τοαάιαγ. ὑψηλὸς 
πούργος Ῥ σπιόλις ὃ, 564 1θ8ι19 πύργον. 

120 Τέρινα -- τινὲς δὲ νῆσον αὐτήν, εἰς ἣν ἐξεβράσϑη 

«γειὰ ἡ σειρήν, ὡς «1. ΤΠΘΟΠΙΒ. 6588. αὐ γπδυθυῖπι ὈΓΟΡΙΟΙ 
Π]ὰα νῆσον ᾿ΟρρΙάππὶ πιδυ τη ππι᾿ (οἵ, Μοίη. 31621) ῖο αὐ 4110]11) 
Ρδγαῃ ἃ ίθρηδηο δαὶ ἀποίοτο ίθρῃδηὶ ᾿πἰθ]]θοία μη, ααδπιαπδπι 

1) ϑίορῃ. ἀὔσεγδα: πόλις Διβύης ---.Ἑκαταῖος δὲ νῆσον οἶδε. Ἡϊπο οἰδὶ 

π81} οοΥΕ οὐοἱ ροίθϑε, ποίδθι!θ ἰϑηηθη οϑὺ οὐ ἀὔσιγδα ἴῃ ΑἹ]. 886 (2868) 

ΤΟΡΟΥΡΙ οὐ ἨἩροδίδθαμη ἰπίοι 608 διοίουοβ 6886 τϑίθυθπαμμῃ, ααἱϊ ἰπ 8 

Β6Π01115 (31 ὅ26) ΔΒ Ὀ1 ϑυηΐ, ααδιηα αδηι πο ο ΔΙ θυ 1} ΔΙΡΊΙΠΙ Θηαχα ἰη στη ΐ 8 

οβϑῦ, αὐϑηὴ Ρυπη8 ἔγοηΐο νἱἀθίαν. ϑίθρη. ἀἐγώνεια. Φάλαννα. Δαμκητῖνοι 
(ΑΙ. 1085). 

17 ΤΠεοτΐβ 
ἴω ἘΠ ΕΠυϊοὶβ 
Γγαφηιοπέα 



ΧΧΧΥΙΠ ῬΓΟΪΘΡΌΠΙΘΠΔ. 

ἴρ88 νῆσος ἡ ἐν (Μοίπ. 2982) ϑαλάσσῃ πόλεις οχρ]οαί. Νϑιηῃ 
Ἰάθπι ἀϑὰ8 ἸΟα ΘΠ τϑοασγξ ἴῃ ῬΙΠΑΔΥ 56Π|01115 ΡῚ 34 Κύμη 
γῆσος παραχειμένη (Μοίη. 510:14) τῇ Σικελίᾳ 1), θη οπδυταΐατη 
8.0 60 6580 οοηδβίαϊ (Αἢγ. Βαο. συ. ΠΡ. ΧΧῚΧΣ Ὑγρηίς 1.1. ὙΠ 37), 
[ΟΠ ΠΊ 6116 2) ΘΧΘΙΏΡ 1 δοᾶάθπι 510 86 ἀϑὰ ποίϑθ 8 ρθῶ [χγ60- 
ΡὨΓΤΟΠΪΒ ΒΒ 0118 βαρρθαϊίαηξ 694 Βαῖος ἐτάφη περὶ (αἱ πλησίον 
οἱ ἐν “ἢ οτϑ᾿ 1510) Σικελέαν, ἀφ᾽ οὗ χληϑῆναί φασι Βαίαν τὴν 
γῆσον. ῬτΑΘΟΙΡαΠΒ Θηΐτη ΤΉ ΘΟ Δ] αἷ8 δοίου ἰπ Π8 1018 ΤΟ 5 
ἕαϊξ, αἱ ΠῸΠ 501 ὰπ| ἰπίθυοῦθ, 56α οἰΐδπι τηράΐϊαμι [ΓΔ] πὰ 
ΘΙ ΟΙΠδπὶ ΔρΡΡΟΙΙανογαΐ 278ι0 Σέρεδος ϑυγατρὸς Π]όργητος τοῦ 
Σικελίας (ΔἸοΓ Απίοομαβ ΠΗ 178. 12) βασιλέως 315:5 τὰ δὲ 

Κεραύνια ἀντιχρύ εἰσι τῆς Σιχελίας ὄρη ἔσχατα ἘΠεείρου" 

τινὲς δὲ τὰ Κεραύνια ὄρη Ἰταλίας 5) 56}. ΤΏΘΟοΟΥΙ. ΙΥ̓ 82 ὁ δὲ 

1) Ῥυαοῖα πἰπο νϑῦρθα ϑίθρῃ. ἔστε καὶ νῆσος πλησέον (οἷ. 84θ5ι. ΜΝ) 
Σικελέας ποη ἀρθαΐϊς Μοίποκθο (3981) ᾿πάπορτο. 

2) Ϊῃὴ 121 Ρ ἐπὲ νῆσον βαένοντες ἰαΐογο νῆος οἱ. 120 Ῥ δρρατοῦ. 

9) Ατερτο, ποη οχρραϊνὶς μθ6 Βομο]ΐοη Οοὗοϊ. Τίπι. 2382. Κ᾽ πρΌΪ ΓΘ πὶ 

{Ππτ τηοηΐο (Μοηίο Ποίοπᾶοϑ᾽ Νίβ8. 10. 1,-. 1ΠΠ 4715), οαἷὰ5 ποξεῖα γγ- 

τοπΐ (ΗΙ 14) ἀοθοίαν, βρη Ἰοασὶ ἃ Βομο αϑία ποπ οϑύ νου ϊβίπηῖ]6, Ἐθοί 5 

ΑἹΡΘΒ. 1 θΠ]θρτιηΐαῦ οἵ 08 Ἰηοηΐοθ5 ΑΙρθ8 οχίρογο ν᾽ ἀθδηῦασ. ϑΈΘΡΗ. 

“Ἑρκύνιον" ὄρος ᾿ἴταλέας οἵ. ἘΝ 81525. Νάπι ΗοΙΟΥΠία5. ΒΔ] π|8 60 56Π81, 
αὰὸ δηϊααυΐονοβ ἤδη0 νΟΟΘΠ ἀϑασραθαπί (ΜᾺ 6] 6 ηἢ. ὨᾺ 11 241 ΝΙΒ5. Ἰ. Ἰ. 
Ι138), 5ἷο αἰβουΐθ. ποιηϊπαῖαν ἴῃ βοὴ. ΠΡ 290 ὁ δὲ Ἠριδανὸς ἐξ ὄρους 
καλουμένου Ἡλέου Ἱκαπτῆς (καμπτὴρ ΝΌΘ]]. καμισπτῆς 7), ὡς δ᾽ ἔνιοι ἐκ τῶν 
Κεραυνέων" ἔστε μέσον Γερμανῶν καὶ Κελτῶν (οἵ. ΑΡ. “7 628---640), 

ααθπὶ ἸΟΘαπΠῚ ἃ ἰθιρίδηἑηἾ θὰ5 νυ. ἃ. (Μ{π6}}. ΟΟΜ 17) Βομοϊίοη Ῥουϊθρθίαθ 
ἃρυὰ Τ 1806 νἱπαϊοαῦ Βέβρυκες (ΑἸΙΟΌτοΟρ 65) ἔϑνος Γαλατῶν μεταξὺ 
Πυρήνης καὶ Κεραυνέων ὀρῶν καὶ ᾿Ιβηρέας (γ. Μα6]]. 1. 1. Βίορῃ. Βέβρυκες) 

κεέμενον οἷ. ὍὮΡ 280 ο. 8560ῃ. οἵ 289. ψουση ΠοβοῖΟ 8ηὴ ἰδΌΟΙΘ οχίτἃ 

Ἐρίγαμη δα αθιὴ ἰοοαπὶ θυ 115 ΒΟΥ ΠΙ ΟἸΏΠΙΠΟ Βα ΡΘΥΒΘ θυ Θ ΡΟΒΒΙΠηΠ8. 

Νδιὴ οίβϑὶ ἔθυοπάδ ν᾽ ἀθηΐασ, πο ἱποΐθηβα διηθη διιηΐ, ααδο νἱοῖηδ 1ΠΠ|8 

ΟἹοραηΐαν 1027 Ῥ πλησίον τῆς Ὀϑρωνοῦ νήσου, ἥτιβ ἐστὲ περὲ Ἰταλέαν πρὸς 

τὸ στόμα τοῦ ᾿Αδρέου 1084 Ῥ Ὀϑρωνὸν νῆσον Ἰταλέας. Μαηϊοδίο, ὙΘΙῸ 
Δ0 οππηΐ οοηϑιθίπαϊηθ Ἰοααθηαϊ τϑοθαπηΐ, αὰδθ δηΐθ ρϑαϊαη δαποίαϊζα 

Βαηῦ 1010 Ῥ 81429 αὶ κατῴκησαν εἰς ᾿ταλέαν, ααἰθα8 Οθγδαηΐα βρη οατὶ 

οοΐο οϑῦ οογυβ (ΑἸ. 1017 31514. ΑΘ νἱχ ἰιΐο αἰμιτϊατ ἸοοαΒ, Οαῃ 

ααδυίαμη 560 Οὐδ 5. ΠἸ αση θη οὗογέ θοβᾶάθη τηοηΐοβ (ρ. Χ1.]) Βα] αθη5. 1021 
Ρ () 5' ὁ Κρᾶϑις δὲ ποταμὸς Ἰταλέας, ααἱθαβ νου 15 Τθύζαμη ΠΟῚ ΤΙ ΓΙ 

οϑύῦ πϑηϑυ ΘΒ. ΠῚ 6586 ϑοίαμη. ΠδιῸ οχίτα ΠῸΒ νϑιβα8 ΟὈΒΟΥν Δ ΠΟ 888: 

Ὧ6Ο ἰδιηθῃ τυἰαὰ0 8 608 Δ] ]Πραΐαβ οϑί. Θυδιηαῦδηι ἴθρμδηΐ Ἐπ Πι8, 
“Ζ]ελματέα᾽ ᾿Ιταλέας χώρα ἱποοπδίαἀογαίίΐα8 80 Ηο]βίθηϊο αἰτοπιρίαζαπι πἾ 81] 

Δα ἤδη αἰ ΒΟ Π6 πὶ αὐ [ΠΟ Υ6 τη δηϊ θβϑίμπι οϑῦ: δὖ Γαυβι5. ἀορυ  μΘμαἸταν ἰπ 



ῬΓΟΪΘΘΟΙΏΘΠΔ. ΧΧΧΙΧ 

τὴν ἐν Σιχελίᾳ ἔχτισε Κρότωνα 1. 88 ἀχρωτήριόν ἐστι τοῦτο 
(Σιχκελέας 50. ΠΡ 369) ἰἅ. Υ 15 Κρᾶϑις δὲ ποταμὸς περὶ 
Σύβαριν τῆς Σιχελέας 80. ΠΡ 410 ἔστι καὶ Σικελίας ὁ Κρᾶϑις 
σοταμός (ὥς φησι Θεόχριτος Ξε. Υ 124). ΟΥ̓ Θμ͵586 δαίΐθῃ ἴῃ 
ἢοΟ αϑὰ ΒοΠΟΙΙαϑίαβ (οὗ. Βοἢ. ΤΏ ΘοοΥ. Υ 16 Σικελίας ὅθη. Ἰταλίας) 

ῬΔΙΌΒαΘ ΘΟΥπῚ δἰ ποθί ᾿ηἀ6, απο ΠΟ 5616] 6] παηΐθβ ἀθρτο- 
Ποπαπηίπσ, ῬΥΪΠΊΠ8. ΟἸΏΠΪΙΠῚ ΟΥΙ8, αἱ ΘΟΏΒΘΗΒΙ ἰοϑίϊαπη 1581 
γα] σαγθπι Δ] απ πη γοθθπὶ ἴῃ ΙΟΘα ΠῚ ΟἸἸπὶ ΒΘρΡ.Ϊ ἢ ποιηϊπὶβ. Τρα- 
χῖνος ΥΘΡΟΒΈΪβ86 ΘΟΠΥἸποίζατ, ἰΐθυιτι δία 6 ̓ΐογιιτη 228,4 στερὶ Σικε- 

λέαν 581 10... χατὰ τὴν “ορνιν τῆς Ἰταλίας Ἐρ οἵ. 54. οἱ 2785 
Σῖρις ποταμὸς Σιχελίας 5555 10.0 πῃυΠ]6 πόλις ᾿Ιταλίας Ἐρ' 
(Εἰπὸ πόλις Ἰταλίας --- χαὶ ποταμός ϑΙῖ΄ῖθρῃ. 10.6) οἱ ἴθ. 13. 9 
Πολίειον --- πόλις Ἰταλίας Ἐς ϑίορ!ι. οἵ. ἴθ. ὁ 5. ΘΟΠΙΡΟΥΒ 
᾿αἷπ5. ΤΠ ΘΓΡΟΙ] ΓΟ ΠῚ5. ἰθ ποία, 60 βθρηϊὰβ ΡΒ 2700 ἥξει, φησὶν, 
εἰς Σικελίαν" 5555 Ιάπτυγες γὰρ ἔϑνος ᾿Ιταλίας ῬΆ οἱ 2785 
Σῖρις ποταμὸς Σιχελέας 5855 ᾿Ιταλίας Ῥβ5Γ ἤδη γοθθπ] Ρ6Ὶ- 
ΒΘΟΙ βαπί. Απροίαν ΠΠπ4 δριηθη ἃ. Νθιπθκῖο --- πᾶῖὶ Ηο]- 

5.208: παρεγένετο (Ζιομήδης) εἰς ᾿ταλέαν. εὑρὼν δὲ τηνικαῦτα τὸν ἐκ τῆς 
Σκυϑίας (γ. ποί.) δράκοντα λυκαένόμκενον τὴν Φαεακέδα οἱ τοϊίασδ. οἵ, 

80}. ΤΏσς. 7 12 Διοκήδης ὑπὸ Κομήτου ἐκβληϑεὶς εἰς τὰς Διβυρνίδας 

νήσους ἀφέκετο ϑογτηη. 481 586}. ἌΡ. ΧΙ 271 ΚΙαιβΒ. Αοη. Π Ὸᾷ1114. 
1189 Ν6]]. ΟΟΝ 1214. ἘΠ ΠῸΠ τηΐπι8 Οἰδῖθ τους ἰῃ 56}. Ρίπᾶ. 

1120 Ὕλλου τοῦ ἐπιφανεστάτον τῶν “Ζ΄ωρεέων, ὃς ἐβασέλευσε τῶν περὶ 
Ἰταλίαν οἰκησάντων (80. ΑΡ. 4) ὅ24 --Ξ- ϑίορῃ. “Ὑλλεῖς. Ὑλλήων" ἔϑνος 

σερὲ τὴν Ἰλλυρέαν, ἀπὸ Ὕλλου). Ηΐπο ῥΙατα οἰδϊοϊαηΐξαγ. Τλοοὲ θηΐπὶ αθ 
ὍΠῸ ΔΓ 6 Ἰ000, 51 ΒΘΟΥΒ. πὶ ἰηβρίοἰαν, ἀπ ϊζα 0 ροββιῖ πιονουΐ, οοη- 

ζουύπι ἴαιηθη νἱποαηῦ ἰθγαπι ααοαπθ Ηδαγ οἰ Εἰ β'ππι8. ΟΥδπη --- ἀ6 οοοἰᾶπδ 

ΒΟ Ποῦ οὐΐδιη ἰπ ΠΟ ἀϑὰ Δ ἰρὶ πρααϊΐ --- ΤᾺ] 186 ΠΟΙ Ϊη6. ΘΟΠΙΡΓΘΠΟΠαὶ 

οὐ ΜΘ] ογαπ (ὁ τὴν Φαεακέδα ΤΖοίΖοΒ οὐ Τ,γο. θ1ὅ οἱ 082 ΠΟ ΟΟΙΌΥΓΆΠΙ 

1ηςθ!]ορπηί, 504 Πδυπίογαμη αἰ μ θη ποιιΐηθ ἰδῖο ἰατὶαβ ραϊθηΐο ἀθδίσηδηΐ, 

. ΕΗῸ 1 871) οἱ αυἱ ΜῈΘΙ]1οΥΪ νοϑῦρία βθοῦῖὶ βαηῦ, ΓΘ ὈΓΟΙΒᾺΒ ᾿ΠΥΘΙΪ586. 

Τητον οΟμΐοβϑα ΡΟΙΤῸ ἰδπ ΠΔΌΘΓΟ ἰοθ δπίϊαυϊουῖβ ΒΟ οΠ]]ϑίαθ νοῦ τὰ 
Κεραύνια ὄρη ᾿ἴταλέας ἃ  δυῦ Βοχίοπο ἰηβοῖΐϊο βαρ ου θὰ5. Ορροβίία 

δαϊροίο τενὲς δὲ οογγαρία 6586. Τρηϊααθ οχίτα Ομ ΤΟΥ Βα πὶ οϑῦ Θ0η- 
Βοη θη 05 ΤΥοΟΡγΟπΐβ. οὐ Ῥίπαδυὶ 50}101118 ἤᾶθὸ ομηηΐα 6880 ΤΉ ΘΟ Ϊ8. 
Ταυθιαῦο. ἀθπλαιῃ ἱποῖρὶς, οαπὶ 6 ἀποίογο ΤΠ ΠΘοπΐβ ἀαδουϊζαγῦ: πδπὶ απο 
ΤΠ ΥΟΟΡΏΓΟ ἰρβθ 615 χολοσσοβάμων δ᾽ ἐν πτυχαῖσιν ὐσόνων σταϑεὶς 

μᾶπο 1] τ γοάάογο νἱαθίαν, ααοᾶ ἔαθαϊαο 6852 ρῥταθίου ΤΊ πη θαμ δου 

ἀάϊῦο 11 πυμηθο Τιγοὰβ ΡΟηΐταῦ, ἢδθο ααἰάθμι οἴβὶ ποὴ πθρθρθηᾶδ, 

ΨΟΙΘΟΙ ἰδηθη Π6 ἰηὔνΐοτα γὙἱάθαπίαν ο850, απᾶπι αὖ δα Τγοῦμ ἤδθο 

ὑγϑηβου Ὀδηΐαγ. 



ΧΙ, ΡΥΟΪΘΡΟΙΘΠδ. 

βίθῃηϊπμη 347) πηϑηιοτῖα, αἀοϑεϊξαϊ, ΒΟΥ ΠαγαῪ δαίθπη ὈΡ ρ. 998 
ἄποθιβ Ιοοἷβ Β6}. ΤΉ θοοι. ΙΥ̓ 32 Υ 15 τϑῖὰ 5101 οοῃἤθοίββα υἱβαβ 
οϑδ -- (θβΕ ΠΟ Π118 οχ ΕΠ ΠΙΟΙΒ. ΘΟΠρ ϑι5. 708 Ἰἀθιηαπιθ Θαπάθπι 
ἀϑατῃ ρα Ἡρτοαϊδπαπι “Ζωμεντός (1. 6. Νωμεντός) “Ζαυρεντός 
Σιχελικαὶ πόλεις (1 222241) Σούλμων πόλις Σιχελίας (10. 3911) 
ΓΘΡΟΙΙΤῚ ἀοοαϊί. ΟΙἸΠΠΘΒ ΠῸΒ Ιοθοβ. ΤΊ ΘΟΠΙ5 Θἰθρῃδπίαπαθ Π181] 
ἱπηρθαϊ ααἰη δ( πἀπὰπὶ Θαπαθιηαπθ διοίουθπι 1) ΡΟ ΠΘΓΘ 811.- 
ΠΊΘΠΊΤΙΒ ; ΘΘίθαΙ πὶ ΘΠ ἢ10 ΠΟΙ ΤΟΒΡΟΠἀθθαί, 81108 6886. ἃ ΤΉΘΟΠΘ 
ΔΒ Ιο5. οαπὶ Βροπίθ πί6} 16 ο να] ἔπτη 50. 22891 22920 8]. 60Π- 
Εἰστηδίαγ. ὙΠΠΒ νΘΙῸ 1116 ΒΘΙ16] 8586. ῥσγοία!ς ϑίθρη. Σχυλλήτιον" 

πόλις Σικδλίας, ὧς Εὔδοξος ἕχτῃ. Νᾳὸ ἀπθιίαγοι (οἵ. 98853:1) 
αἰ φογίατη. Π00 ἐπηθηηδ 84 ΤΉ ΘΟΠΘΙη ἐγ 6, 81 το 0 ὁΧχ δϑαὰᾶ- 
ὈΠῚ ἐατθδ ἸΙοοοσπιῃ (πᾷ. ἴπ ᾿η4. Ν61π.) 1460 ᾿οοτϑὲ θχοοσρὶ, αποᾶ 
τηἶτο ἔδοϊς δα Ἰθοϊοπθη Σχυλλητίᾳ 858, απὰπη ΘΟαΙοΙθ 8. οχίατ- 
Ὀδίδηη ἸΡΉΔΙΒ απἰαἃ ἰγϑηβουθογοί ϑοχίίο 27014 Θππὶ τοοθρίδ 
Σχυλητρίᾳ πο ΟὈΒΟΌΓΟ 5 ἘΠ ΠἸοαν χαὶ τῇ ᾿Ιαπυγίᾳ ἤτοι Κα- 
λαβρίδιε --- ΟΧ αΠῸΘ ΤΠΘΠΙΠΘΙΒ. ΟἸΏΠΘΙῚ 51Π11Π| ΟἾΧΙΒΒ56. ΠΟΙΊΘἢ 

ΘΑ. Ι 110 --- ἢ (καὶ 11.) σχυλευτιχῇ χαὶ ττολεμιχῇ 5' 271015 
τῇ ᾿Αϑηνᾷ [ἐν) ᾿Ιαπτυγίᾳ 5 2115. Ναῖῃ δαοίοτο γϑὶ 1460 ποπιθῃ 
ορθθδί, απθα Ἰηΐοι δχοϊθίαᾳ δθίοσαι: Σχυλλήτιον ἄπτοιχος ᾿“1ϑη- 
γαίων τῶν μετὰ ἤἢῆενεσϑέως, νῦν δὲ Σχυλάχιον χαλεῖται. 

ΘίγδὈ. 1. 1. 411. 50. ὕογρ. τηΐτ. 20 ΝΊ55. [{.ὄ ΓΚ. 11 94Τ7ι0. 
111 Φάληρον --- ἔστι --- πόλις ἐν Ὀπικοῖς, εἰς ἣν ἐξε- 

βράσϑη Παρϑενόπτη ἡ σειρήν [ἣ χαλεῖται Νεάτεολιο] Νο- 
γἸΒβίτηδ, γοθδ, βῖγθ τϑοθρία ἕαθα!α (δίθριι. Παρϑενόπη. Νεά- 
σπτολις) 556 ϑθχθοπβ Β0Π0110 2881) ἰαγθαίαβ ΘΙ απ. 1086 
ΒΌθΙΘοΙ:: τύρσις Φαλήρου ἴῃ ΑἸΘχαπάταθρ νϑοί πο οϑὲ στόλες 
(894. 1273 Ρ), τεῖχος (717. 1209Ρ) ἃ ῬΠΔΙΘΙῸ αποάδπι --- (115 

οϑϑθί, ΠῚ πη18 ΔρΡΟΙ τ ἨοΙβι. 8340" --- οοπα!απη ᾿πΠάθη 6 ΠΟΙ ΠΔΙΠΠΙ. 
1021 Π ὐλαχες ἔϑνος Ἠπειρωτιχόν ".Χ1. (ἔϑνος ᾿[1λλυ- 

ρίας Ῥ ᾿Ιλλυριχόν 51) 1026 Ζιζηρός ποταμὸς ᾿Ιλλυρίδος, ἔσως 

1) Οαπῃ ΤΉΘΟΡΟΙΩΡΙ ἰοβπιομϊο 50ὴ. Ρὶπᾶ. ΡΊῚΠ 120 Αρ. 4 308 οτἱρὶ- 

Βδίΐο ἰδηΐαπι ψοοΐβ όνεον (πέλαγος) {ἰττηθίαν, π1}}}} ἱπᾶθ δὰ ργαθοθᾶθηβ 

περὲ Σιεκελέαν (86. Ῥίηᾷ.) ᾿ταλέας (56. ΑΡ.) τοἀυπαᾶδί. 

2) Αγον Ἑαϊογηλιβ Μουητηβ. ΟἹ, 1 91. “ΑἹ ΟἸδπηῖ5 (118) Ν δρο ἔδηττα 

Δθυατη, Π0η ΕΔΙΘΥπατη ρτδθίογι. Ηοοΐπθ ἴῃ Πος. ροριηδίθ ορροῃηΐ, οαΐαβ 

δυοίΟΥ ἃ Ῥ'ΘΟΡΤΔΡἢἷα ΠΟῸΠ ἰπβίγπ ον οὐαΐ αἀαϑὴ 1 10 οῦ βομο βία. οἵ, 

108 110. 1021, 1027. 



ῬΙΟΪΘΡΌΙΏΘΠϑ. ΟΣΙΙ 

ἀπὸ τοῦ δίζησϑαι τὴν Πήδειαν ὀνομασϑείς (ποταμὸς τελησίον 
Πολῶν 8, παρὰ ταῖς Πόλαις 1.1. 88 ποταμοῦ Ἠπείρου ῬῚ. 

ΟὈδβουχαίππη ῬΓΆΥΪΒ. ΔΥΓ 5. ΤΘΟΘη ΠΟΤ ἰοσιηι Τ᾽ ΠΘΟΠΙΒ Ὑϑϑι ρῚ5 
1ΠΒΙϑίθηϑ απδηὶ ὈΓΘΥΪΒΒΙΠῚ6. ροίοΙῸ 1ΠΠπϑίταθο. απιητηδίϊη (οἵ, 
1027) ΔΙ10 118 ΤΟΙΙΠῚ ΒΟ ΡΙΟΥ ΘΟΙΟπΙα5 Οτδθοούπη ΤΊΟΪΟΙΒ ἰθπι- 

ΡΟΣ τιΒ. 1Π ΓΘΟΘΒΒΌΙΩ ΠΡΘΙῚ ΙΔ 15 ἀθαποίαϑ ῬΟΓΟΌΤΤΘΠΒ ΤΊ ΠΟΘ ΗΓΒ 
ΠΠδ πὶ ΝΝογθίααθ οΟ] Ομ ἰδ 810 5᾽Ρ᾽Ἡ  Ἰόδ586 νἹαἀθίαγ, αὐ δα Οογδπηῖα 

608 ἴῃ ΔΡΤῸ ΑΤΟΎΤΙΠΟ ἰαχίῳ (Ὁ]ΟΠΟ5. ΘΟμΒΘαΙθ586. ἀἸοοτοί. Ηδθο 
ΠῸΠΠΘΙΒ ΠΟΙ 6 η5 ΓΙΥΘΟΡὮΓΟ 80 ἸΘΠΟΟΙΠΙΪ5. ΟΠΊΠΪΒ. ΘΘΠΘΙΪΒ ΘΧΟΙ- 
ΠΔΠΒ ΟΠ ΟἸΥΘΙΒΟΒ ΡΘΙ 1{Π81π| ΟΥ̓ ΟἸΒΟΘΆΒΊ556. ΟΟ]ΟΠ 05. (Β0}. ΔΡ. 

“ 1210. ΑΡ. Ὀ101.1 137 411.) 6] οχοι αἰββθί, ουβουσταπι μᾶπὸ 60]10- 
ΠΙδΙ ΘῈΠῚ ΟἸΔΤΊΟΥΘ 1118. ΔΙ ίογα, οἰγοῶ ῬΟΪδπὴ 518, Θομ πα 1 οἱ ἤδ πὸ 
οατη δαϊδοθηίθ ῬΟΪΔΘ ἔϊασηῖπθ 1115 ἸΟΟΙ5. 1πη 150 α1. ΘΊΤΏ116 ἸΡῚαΓ 

αὐ!ἀάδιῃ δία ἴῃ γ. 1027 Δοο 1586. οἱ ΤῊη60 ἀοσποταί. Νϑιη 
αὐδιηνβ ΕΠΠΠΙ ΘΟ πὶ ΟΡ ΐοπη6 6 πὸβ ἰδηίαπι ποὸη ἀοϑιίαδί, 
απδιαγ5 Οὐαί 5 Ἰηἰθγοι θυ, Πόλα (οὗ, π. 81029) δαίθιῃ δὰ 
Β.ΠΗΠδ πὶ Θροβϑίδίθηη τϑαἀδοίαμη 511, ἀποῦι5 ἰδηθη 1115 ἐπ|6- 
τη 15. Ἰηβίσι οἴ], ααθιηϑ πη πὶ 'ἰῃ Θποάδηᾶο ἢοΟ Ιο60 νϑυβαίαβ 
511, αἰ!  Π 0 ἀββθα αἰ μη πγ, ΟἼπη Θηΐμὶ ΝΎ ]ΔΟ68 --- οατηαπ8 Μυ]8- 
οἰθαδ ἸρΠΟΌΙΪ Θπι 1} ππὶ ΟΥΑΙ ἄθιι --- (ἸΘΥΔΌΠΙ15 ΔΙ Ια 6 ΘΟ] οἶδ 6 
ΟὈΟἸΟΒ στ πὶ ΘΟΠίθυἾΠῸ5 ἴπ|586, ῬοΪαπὶ δαίθηι ΠΙΖΘΙ 6118 6118 
6886. ΠΙγΤΙΔ 6 Β᾽πΠπ8 Θχρὶοσδίαιη Πδπου, 101 ρτῖπι, ΟΟ] ΠΟ τ ΠῚ 
ΘΟἰοηΐα, ΘΟΠαΙίδ, οϑϑϑί, τηϑηϊθδίο ΤΥΘΟΡΉΓΟΠΪΒ ΘΙΤΌΓΘΠΙ ΠὈΌΘΙΟΥΘ 
αἰβραίαίοπθ, ἀπᾶθ 1Π|ὰ ϑίθρῃδπι ἰπηθπιδία, ᾿πίἰθυσ δα, βαπί, ηὰ- 
ἀδἴαπι 80 60 6586 ἀρραγοί. 1πίρθγγαϊβα γϑτῸ πα] ἀθιη οἱ 68, 5απηί, 
αὰ80 46 Μυ]δοΙθτ5. οἱ ΠΊΖοτο ἴῃ ῬΡ, 46 ῬοΪᾳ 31025 πόλις Ἤπεί- 
ρου ἴῃ ὃ᾽ ταἀπηίαγ, ἀαρρθ ἀπδθ ἴῃ 118. Δα πο ἰηβθαουϊηί, 
ααϊθὰ8 ΓΙΥΘΟΡΉΤΟΠΙΒ δα γοῦθα ΤΉΘΟ ᾿πηϑρῖποπὶ απδπάδμῃ {ΠΠ1π|8 
ἰτϑοίπιϑ το] αογαί 1) (οἵ. Κύτενα Ρ. ΧΧΧΥΠ). 

Οοτρτοθδηίαν ἢδ60 8118, ΟὈΒΘΓ ϑί!οη6. ΒῚΒ ἴῃ ἐγ] 015. ΒΒ ἸΟΟἾΒ, 
4] ἀθ Θ0]0Π118. βαπὶ ἴῃ ΕΡρίσαη ἀθαποίβ, οχλ 81] του απ8- 
Ἰδοῦ πα 16. ΟΥ̓Δ ΘΗ 5. ρορία ᾿ΘΠΟΟΙ δ 7, 15 ἰπίτα ΠῸΒ ἴῃ [0518 
ΘΟΤΏΙΏΙΒΒΤΙΤΊΒ. ἸΠΒΟΟΙΔΌΙ]ΘΙῚ 1Π ΠΟ Οἴμπὶ γί! οἰ Π115 ΘΟΙΡ] ΘΠ ηΐ8, 
1022. 1028 τΙχϑηίατ: θυ 1185, αἰ ΟἸΩΠΙ οαΓΘὲ ΘΘΡΎΘΒΒΙΟΠΘ, ΓΘΡΌΡΠδΠ- 
{118 γοαΐ. Ιδπὶ ΤΊ 60 οατη ΠΟΟ ἰοΥΠ10. Ι060 Π1}}1] 6586 τοὶ ρϑαΐϊο 
Ροβί (ρ. ΧΙ] η. 1) πποπβίγαθο, ἴπ ὈΥΠ.Ο ὙΘΙῸ ΔΙΓΘΓΟΘῈΘ ΘΟΥΓΙΤῚ Θ᾽Τ18 

1) Νου αὔΐααθ πρρϑνουΐπη ἱπίθου απ ΠΟΟ ΒΟΒΟ] θη. οἴἶδη) ἃ ϑϑχίίζομθ 

ΧΙ ὈΪΓαπὶ 6556: ψουΙβίη1 16 ἃ ο586. ΠΘΡῸ. 



ΧΙΠ]Ι ῬΙΟΙΘΡΌΙΠΘΠδ. 

ἘΠῚῚΠῚ ὙΘΒΕΘῚΠῚ [π΄ ἀΘΡΎΘΘΒΙΟΠΘ 1022 Πόλαις τΘρου τα: ΠδΠ 
αὐυοὰ ἃ ΤΠθοπΘ δά ν. 1017 ᾿Ζργυρῖνοι ἔϑνος Ἠπειρωτιχόν, 
ὡς Τίμαιος δαποίδίπτη ἔπ, 181] Δα Πΐπο 6] Πρ  α:, ααδπὶ 
Δρυα Θαπὶ ΔΟΐΟΤΘΩ, ΘΠ 1118 ἴῃ ΘΗΔΙΤΆΠΑΙΒ Π15. ὙΘΙΒΙ 5. 86- 
οαΐαβ δύ, παάππι ἢ16 ΑΥ̓ΡΎΤΙΠΟΙΤΠῚ ΠΟΙΊΘΩ ὈΔΙΟ δίαπθ ἃραά 
ΤΘΟΡὨΤΟΠΘΠ 1) Θχ 886. Ῥαίοί ᾿ϑὶ τα, ἃ ααΐθπ8 185, ααὶ ΤΊΠΙΒΘΟ 
ἢϊπὸ βτιἃ Τοϑ {π||, Τα  Ππι πὶ ὩὈβέηογο ἀθθθαί. ΠΙῸΠπὶ γοῖὸ ΤΉ ΘΟΠΙΒ 
ΔΟΘΙΟΙΌΠΙ, ΠΙΒῚ ἰοτίθ θα πάθη ἴῃ τηοάπτη γϑιο5. ΠΠΟσα Θτ88- 
ΘΟΙΕΙΠῚ ΟΔΒΊΙΒ ὃ ἀΠΟὈΙΒ. ΒΟΓΙΡ(ΟΤΙ θῈ1Β ἐγ ΙΓ 5 6888 ΡΟΠδ8, 181] γϑίδὶ 
ΘῸΠῚ Ραίατῖ, ααὶ ἢ18. ΑἸοχδηπάγαθ γϑίϊοὶ ΠῚ 5. τηϑίθυϊαπι ἀραϊξ βῖνα 
10Ρ86 ΤΊθο ἤπηὸ Θχθοιθϑὶξ δῖ θχοουρίβ 80 4110 αϑὰϑ οδί (πῃ. 3 
Ρ. ΧΗΙΧ οἵ. ν. Ὑ11.- ΜΟ6}}. ῬΙ. πὶ 1 189 π.). ὕπα ϑῃΐπι ἴῃ ΤῸ, 
σα ππη0 αἰδογθραπί, ἀπ ῖπιτι οϑὲ δὴ Δ] σδ πο ΘΟΠΒΡΙ ΓΑ τπί: 560}, 

820, ἐστέον ---αΑ αὐτόν. (ταὐτὰ δὲ ἱστορεῖ ...) οἷ. 21115. 3840 
Ἐοάθιη δαίΐθηι οχ ἔοπίθ ἤᾶθο βοῇ 8, {ΠΧΊΒ56. ᾿ΠΒΟ]6η5 1116 γοοΐβ 
Τί41Π186 πϑὰ8 ἀοοοθί, απ8ι6 Β6Π16] 1 ΔΙῸ ἰ0600, 56116] ἰθυί 0, (61, 81 
γ ΓΘ ΘΟΠΙΘΟΙΠΏΤΙΒ, 1 ὈΓΙΠΊΟ Ι0600 ἀορυθμθπαϊαγ, Ιαπππο ἢ ἀθπ 5 οἱ 
ἢαθο γδί!οἰηΐδ οἱ βαρτα Ρ. ΧΧΧΥ ΠῚ π. 8 Θοπρθβίοβ [0605 ἴῃ ΓΥΘαΠη 
{ΓΔ ΒἴΘΥΓΘ Ιοοῖ ΤΙ ΥΘΟΡΏΓΟΠΘΠΙ γΘ]Ὸ ΠΟῚ ΒΟ] πὶ ἐπι 6 ἸΔΡΒΌΓΩ, 
504 οἴϊδιη απἰ ἔδοίμππη 511, αὐ ἸΔὈογθίαν, ππαπο ἀθπιατη ἐπι} Πρ ἐγ. 

ΜδΙΟΥΙΒ. ΠΙΟΠΊΘ ΜΠ 60 βιπηΐ ᾿πβθα πθηξ ἃ, ἐπιθιηδίδ, απο πο 
50]. ἰποθπὶ ᾿πἔθγτιηΐ νου ]Β ροθίδθ, 564 δἤβη ᾿αἰθβοθηίδ, α] οογὰ 
᾿παϊοδηύ ἀπΐ βαηϊαίθηι τϑϑ απηΐ. 

1259 Ζαύνιον πόλις ᾿Ιταλίας. «. “αχίου Ζαυνίου τὶ 
- (ἘὉοαά. ΑἸ. “ατένους ΔΔαυνίους τ᾽ Ρ Ααετῖνοι χαὶ Ζ'αύ- 
γιοι ἔϑνη ᾿ἸΙταλίαρ). 

1809 “2τραξ -- τὸ ἐϑνιχὸν --- Ἵτραξ. Α. άτραχας 
λύχους (Ῥ οἱ οοαά. ΑἹ. (Επδί. 11. 1 27925) ἄρπαγας λύκουρ). 

1912 Ρ. 9981: Κυταέα “1. --- Κυταίαν τὴν «ἐβυστίένην ---" 
οἱ «“ιβυστῖνοι γὰρ ἔϑνος παραχείμενον Κόλχοις. οἵ. ὃ'. 8692ς 
(Οοτταρίαμη ἸΘοίοπθὴ “Ζιγυστένην, ααδπὶ Ῥ τὴν γείτονα τῶν 
«“Ζιγυστένων ὃ πλησίον “Πιγυστίνων ΘΧΡΙΙΟδΠΐ, ΘΟΥΓΆΠΊΡΘΙΘ Ρ6Γ- 
ΤΌΧΙ ΔΌΟΙΟΙ ὩΙΌΠΘίΥΡΙ οοαϊοθῃ (οἷ. Επδί. ὉΡ 76 οἱ ΜΈ6]]} 1.) 
«Ζιγυστίχην ΒΟΙΙΌΘΏΒ.) 

1) ΑΡΟ]]οπία5. οογΐθ αυδπη ὈΥΘ586 δαοίοιβ νοϑίϊρία βαθίπᾶθ Ἰθρουϊῦ, 

ϑρραγοῦ ὁ Β 1028 οἱ. Β6}. ἃ. 1. ὅτε τὸν βασιλέα αὐτῶν ἄδικόν τε κρέναντα 
ἐγκλεέουσε καὶ {τὴν ἡμέραν οἷ. ῬορΡ. ΜΘ]. 1 106) λεμιαγχονοῦσιν (οἷ. λι- 
μοκτονεῖ») οἱ “7 1218 0]. 80. 519:5 Κα. 



ῬΙΟΪΘΡΟΙΘηδ. ΧΙΠῚ 

Ἠδθθιηβ ῬΓΔΘΟΙΡ᾽ ἴθ πὶ ἰπ οοπίθοίαπαπι ΒΟ οἸαϑίαμη, ααὶ 

ΟὟ ἸΠΒΟΙΘΗΙΟΙ ΥῸΧ δα φΘΟΡΤΔΡ Δ ΠῚ ΡΟ ΠΘΠΒ. Θαπὶ οὐοπᾶθθαί 
181} πιοτϑίαϑ οϑί, ἀΘΟτΩΪππ8 δι βαδηὴ ΘΟΡΉΪ ΙΟΠΘΗΙ ΔΟΘΟΙΊΤη0- 
ἀατοί, γογθουπααβ 1116 αὐϊᾶθπι ἴῃ πηπαίδη 15 ΠΠ 6 τῖ8, 56α ἀ6 τοῦ 
ἰδ Ῥϑυη46. 580]]1οπ8. Μίτα β8ηθ. οἰ πϑᾶθπὶ Δγ8 ἀἰγθυβί δ, 

. 6086 ἴδηηθ ΘΒ ΠΗ ΤΪτα 6886, 81 δ ᾿πα]οθπὶ ρϑορταρίσαμ {18 
ἰδοδίαία, Βαμηαῦ : απ Ὠΐσ ΘΟΠΒα] Θπίθμη ἔθ 8}, ροθπια, ᾿ρβαπι 
ῬΙῸ ἃτοαϊα οἱ ἔπ|586, πηᾶθ θα, ῬΓΟΙογοί, ἀθίπμοθρΒ Δ] πο Θη5 
Ραίθθι., Νραχθ μη ἰηίτ ΠᾶθῸ ΘΟΠΔΠΙΪπΠα, ΘΟΠΒΕ: ἔδγαπί 
Θδπάθπηι γοθοιπαϊαηι, δαπάθια ἰθηηϑι δ ίθ 

1238 οοαά. ΑΙ]. ἐχ δ᾽ ᾿λμωνίας ὃ. ᾿«λμωνία δὲ πόλις 

ἹΠαχεδονίας. ϑίθρη. “λμωτπτία᾽ χώρα τῆς ἸΠαχεδονίας --- Δ. 
ἐχ δ᾽ ᾿λμωπίέας. : 

1149 οοὐα. ΑἸ. χαὺ Πυράνϑιοι (πυρνάνϑιοι ΑἹ νάπαι. 
ϑίθριι. Πυρωναία" πόλις “οχρίδος ἀπὸ Πύρωνος" χαὶ Πυρω- 
ναῖζα νάπαι. Θγαϑὶξ ἴῃ 80}. 88024 Πύρων ὄρος “Ἰοχρίδος. 

850 οοαά. ΑἹ. εἵνεχ᾽ ᾿4ργείας χυνὸς. ϑίορῃ. 455 “4. δὲ 
τὸ ἐϑνιχὸν Αἴγυος τὸ ϑηλυχὸν λέγων οὑτωσί --- οὕνεχ᾽ 
« ἐγύας κυνὸς. 

ΟἸΉΠ65. ἢ] Ιοοὶ ργϑοίο 1259 οἱ 1809 βϑπάθῃ 1) οβίθπαπηί 
ἴδοῖθπηι: Β᾽ ΠΡ ]05 51 ΘΟΠΒΙἀθΓΘ8, πὸ ἀπὈῖαπὶ νυ ἀθίαγ, ααἱπ νἱδ 
Βἰπΐ 5016 π|πὶ πορίθρθπίδ, ΠὈτατίοσιπι οτία, ΘΟ]! δοῖϊ ἀθπηιπι δθαπδ- 
᾿παΐθ ἔταῦάθμηι ἀθιηοπϑίταηί. Α ἰουία 8. ΘΠἸπῚ ΠΠΘΠΑ8. 60 νἱάο- 
Πιοοὺ βθραγδηίασ, ααοᾶ ᾿πϑία 5αηΐί οἸηηΐδ, 80 5048. γοοδθα]α 
Ῥαχί (1149. 1238. 1312) ἃ ΒΘη8ὰ ἸΙΟΘΟΙΙΠΙ 8|16Π8, ΟΘίθτϑ, 510 
ΘοΙηρδῖδίδ, ταἰ ΠΙΒῚ ἴσα ἴῃ βθ65 β.88 ΒΠΠΟΟΘΒΒΙΒ86. ΟΘΥΕΒ 5 ἴ6- 
ῬΏΔΗΙ ἰθϑί! 0118 οοπδίαγοί ΟΡΙ ΠΙΟΠΘΙη ἔγϑι 18. ΠΘιη0. ΘΟΠΟΙΡΟΓΟί. 
6. 1258 γνϑῖὸ αὐἱὰ ᾿πἀϊοδηάπμι 511, ποη ΑἸ 6116 οϑὲ ἀἱϊοία: 
ΠΘΙῚΡΘ 18, ααἱ βᾶπατῃ 1Π1π ζἥτραχας λύκους 1309 τη816 ἀϑι8 147 
ἁρπαχτῆρας λύχους ἴῃ ἅρτταγας λύχους ΘΟΠγΘΙ586. Πα Ιδίο 
ΘΟΙΏΡΘΙΙΙ ἰθϑ[ 010, ΠῸῚ Ὀ ΔΕ ΠῚ ΌΤ18Π|, ΟἸΠῚ ΠΙΒΠΟΟΒΊΙΠΩ 
““αχίου Ζαυνίου τ᾽ βῖγο αὐἱοησϊα ἸορῚς δα ΠΡΙἀΐπθπι βαδηι το- 
{ἸΉΧΊΒΒ6 ΔΡ Ϊα1. ΟἸΠΠΘ ΠῚ ὙΘΙῸ ΓΑ ΟΠΘΙη ΡΟΓγ τί 15, αα]. αἱ 6οΥ- 
τυρία, ίθρῃμδηι! βουρίατα τορααϊαία, γ6ὶ] ἴῃ ᾿θοίΐοπθ Θοαϊ ΘΠ 
ΑἸοχαπᾶσαθ οἱ Ῥαγδρῃγαβίαδθ δοαπϊθϑοαΐ γϑὶ αὐ δπο δα ΔΙ] ΌΔ Τὴ 

1) ιβογορδῦ ν. 1. 210:53 Σχυλλητέᾳ Σκυλητρέᾳ, αι ποβοῖο ἃ ΟἸΠΠἰ θ8 
1118. δύ ααϊοῦ δἷὉ ἃ ΤΏΘΟΠΘ οτίαβϑο ἴδπὶ οαπίο, αὖ Βο]οῦ, ἰγταοίαϊδ. 



ΧΙΙ͂Υ ῬΥΙΟΪΘΡΌΠΙΘΙΔ. 

τί οποπὶ ρογποαί ρουίθηίδ, Θομητη  ηἰβοδίπσ. [ρ86 ἀπ] βου ρβοσὶὶ 
Ρορία, θυ απ ΥἹΧ ΤΟΡΟΙΙ ΙΓ ; ἸΠ(ΘσΙ πη ἰδ! θη, θρ 5. 51 ΤΘΠΊ6- 
αἴα Ἰίοοὶ δάμιθογθ, ἀἰχϑυῖπι, δ ““Ζαυνέου 1) ουΐπβ ῥτἰπιρθηΐα, 
ἴουτηδ “Ζαῦνα 3) ἃ, ΠΙΟΠΥΒΙΟ ἔτθαπθηίδ]" ΠΟῸΠ ΠΪΠΒ ΔΟΒΟΠΌΙΩ γἱ- 
ἀ6.] ΤΠ ἀρ οΙ15, ᾿π. Ζαχέου νἱχ «αἰϊπα ααϊοαπδπι Ἰδίοτθ ααδπὶ 

ΟὈ]οταίαμη [νοὶ οταθοδτη ἴοττηδπι “Ζ1αΐχου; οὔἶπβ τηραϊδπὶ 
ΒΥ ΠΔθδτὴ ΟὙΘοΙΒ ΠΟΠΊΟ οἰΐαπὶ ΒΟΉ ΔΩΪ 5ΘΓΠΠΟΠῚ8. πη ρουα5 δά 
Οὐδῖοῖ βι μη] παϊποπὶ (Καΐκου παρ᾽ ὄχϑαις Ῥὶπά. 1 Υ53) ρτὸ- 
ἀποοῖο ἀθθαιί. 

ϑΘα δθο βαπί ΟΡΙΠΔΌΠ}δ: ΘΟ ΘΒ. ΤΩΪῈ] Θαπι ἰπᾶδρδβδθ 
ΥἹΑΘΟΓ, ααἱ Πο0 Ρροθπῖᾶ ΘΟμΙθοί 118. 1185 Δἀα]ογανιί, ἀθηΐαπθ 
γυ]ραίαθ αὐ αἰππί 4] ἔποτῖί ποίου. Νδη αὐἰᾷ, απδθ80, ἰη- 
ἈΔ40116 ΠΙπ4 Κερνεᾶτιν (οἷ. Ρ. ΧΧΧΤΙ ἢ. 2) διε ἰββίπηθ ᾿πποίπατη οατη 
ΡΙΠΙΟΘΘΏΪΒ. ΠΟΙΙΪΠ6 80 ᾿“λμωνίας, ἃ Πυράνϑιοι, ἃ, «Ζιγυστίνην 
αἰδουὶ ῥῬγαθίθυ ἀπὰπὶ ἰᾷ, αποα 5 ΠΠ6 80 1809 ἅρσταγας ΘΧ 
080. οΔΥΏ1η6 (18) ἀποίπμη οϑι Ηΐϊὸ απἱϊὰ τὸ ἔαρι αγοίασ, αα!ᾶ 
ΘΧΟΙαβπ τη οϑϑοί ΓΘ, πο αἀθθυ ΘΟΠΙΓΟΥΘΥΒΙη ο586: αὖ ΘΙ 518, 
βροηΐθ ἔδθυϊοϑατη ΟἝΥπδ 6 ποιηθη, απδμη ἴρ88 ΠΥ ΘΟΡὮΤΟ βαθ᾽θοίδιη 

ΟΥΘΠΪΙ 5011 ΑἸοΙ , 4 | 16 Πἰβδί πηι πὶ 8.0 πηΐγουβο ἢ06 Ιοοο (877---1 089) 
6586. Δρρατγοί 3), 510 δ᾽Ίασ μι τ] σπτα ἀραπα  αέθ τη] οαίαι,, ἀ0] 

1) Αἂ Τυρόδιξζαν ϑἴορ!ι. 043: Μρίποκο δἀποίαν!ὑ ᾿ξογίαββθ οσ νἱξοβο 

-- Ηεοτγοαΐϊδηΐ οοαΐοθ τθοορὶῦθ. Αὰ Πἰαυίάσπη (αἰαὶ ποπ ρόβ86 ρουαποί 
τηδηἰοβμμι θϑῦ: σου τα πὶ δῦ πᾺ}}]0 πΘΡΌΪΟ Ῥ] αἰ πηὰ γ6] 6 Ἰθιητ δ ἶβ Θιθρμϑηΐ 

ΘΧΘΙΡΪα ΘΟΠΡΌΙ ΡΟβ586. (ἰθῃ]θ] } πὶ ΡΓΟΥΒαΒ 1} Ὁ Δαυνέου οδὲ οἰ πβάθιῃ 
Ἰζοναθ “]΄ανούβιον: Δανούβιεο», οομἔϊηΐα, αὖ ἀπΌτη ΔΙ ΘΙ] 16 ΘΧΟΘΙΡΘΠΙ, 

Βοβωνέα: Βονωνία, Θύελα: Οὐέλα, Τάβιοιε: Γάβιεοε, ἀραῖαπο ΗρτοαΙ πὶ νοὶ 

“οοὐϊοῖβ Ηθγοαϊδη" (ΤΠ Θορπ.) Πα Δωμεντός: Νω μεντός ΒΌρΡτὰ Ὁ. ΧΙ, ]αἴατη 
οὐ οἰ υβᾶθῃι (ΤΏ Θορη.) Χῶνα Ηρν, ΙΧ 98. Ῥοπθο οἠΐτη ΟἤδοποΒ ΕΡΙΠΠΠῚ, 

ΟΠἸΟΠΘΒ ΟΧ ϑάνοιβο {8186 ΟΥδπ πο 0} α͵886 οοπβία 0, ΟΠ ΔΟΙΪ Δ ΠῚ ῬΘΙΤΩΘΔΠΤΙΒ 
ἔπη η18. ποθὴ Χῶν 6 ἀοβ αἰαὶ οὐ, 5ὅοᾳ οἰυβάθιη ποπῆῖθη Αἀὔος 

ΘΎΔΘΟΟ ΠΙΟΙΌ ἴῃ ᾿4ὡς Δ0ϊϊ586 ἀοοσαμηθηΐο δῦ αποά πἷπο αοἥαχίς ᾿Αῷος, 

110 δαΐθιῃ ἰΙοοο Ἠογοᾶοῦ 4ὩΝ αἰϊαυαπᾶο ἰῃὰ ΧΩΝΑ οοτταρίαπι οϑέ, 
2) ὡς δ᾽ ἄλλοι τινὲς τῶν Ελλήνων μυϑογράφων ἔλεξαν, ἀπὸ τῆς 

Ἡνέου τοῦ Δήλου βασιλέως ϑυγατρὸς Δαύνας καὶ τῆσδε ὀνομαζομένης --- 

ῬῊ 1589. ; 
8) [ἴῃ τηδυρίηθ οοα. ΚΝ ϑίθρῃ. Κύραυνες Δδουρίαμη 6886 κέρνη κατὰ 

γύξζαντας, ποθὴ αποα ΒρΙΚ. 4988 Δέουῦ, τορϑμ ταἱμὶ 6 Ὑ 65, ρυδοίθοϊαβ 

ὈΪΌΠ οὕ θοαθ, ἢ απ ββῖπηθ τ βου ρϑῖί. Ομιπὶ δαΐθηῃ δαοίουϊδίο, αὖ Π6 

ὙΥΪΘΒ5. βαβρίοαθαίαγ, ἢὰ8 δαποίδιοηθ5. σθοθῃ {5βτηδθ 4] 1018 τη ππ8 ἀθβ6,- 

ὑπίαϑβ οβ86 Φδοοῦγ! Ὀθμποίϊοῖο οἀοοίαβ βαιη, ααἱ 6 ΝΊΘΘΙΪ ΘΟΡΙΪΒ ΠᾺΒ ἸΠΘῸΠῚ 
ἴῃ ἀϑῦτη ἀθβου ρβὲς. 



ῬΙΟΪΘΡΌΙΠΘΠδ. ΧΗΩΥ 

(οτῶττιπι 118 ᾿πϑι]α, ἀπδογθηδ, 511, ΥἼΙΧΙΒ 1) ΘΠ1Π) δ ΘΧΘΙΡ] ΠῚ 
ΘΟΓΙΠ ΘΙΤΟΙΌΒ (οἵ. ΑΡ. 60. 615), ααὶ ροβί Ττοίοαπι ὈΘΙ] απ ἴῃ 
ΒΟ, [Πα] 18, ΕΡΙΓΟ 5668. ῬΟβαϊθ856. ἔδυθαπίαγ, ἴδ, ΠΟΠΏΠΜΠ]]] 
Βαηΐ γϑιϊδί!, αὐ ἀπίθαυδπη ἢπὸ ΔΡΡΘΙ]Θγθαῦ ἴῃ αἰ γουβα μη ΟΥ̓ΆΤΩ 
Αὐἴγίοαθ ἰπβαϊαθαθθ Αἰτίοαθ ργδοίθηίαθ οἱ δὰ τ οαθ οϑηίθϑ 
ἀοἰουγοηίαν (Α]. 877.. 1014 5βοῃ. Τ' 28890υ0 ΡΙαΐ. ρᾶγ. 28 ρῥ. 311" 
568}. οΥρ. ΠΠ 399 δ68 ΧΙ 266). Ιδηι τηϊπούθηὶ ἱπίγαη!! ϑγτίη 
οὔγία οϑὲ Οδγοῖπα πὰ}, ααδηὶ ΟΖΟΪΔΒ. οτὰΐ ἴδιηϑ, οἱπὶ οὔ- 
{{Ππ||88586 (50 .. ὕογρ. ΧῚ 266): δαϊδοοί ᾿Οδγοῖπδθ ρϑραγγα 8] θ τὰ, 
ΟἿ ΠΟΘ ΟΧχ 1118. (δυο ἰὴ ἔα1586 δίταθοηῖβ (ΧΥ 819) οἱ ΡΙῚΠΠ 
(7 οὗ 641}. δᾶ ὅ6υ1]. 110) ἰθβι πη 0 }118 οοηβίαί, Ἐπ᾿ ΤΘΡΊΟ, 
6 γΟΧ, απᾶθ Ὠα]Ὸ ὙΘΙΒῸΙ ΠαΔΟΙ Τα: οἱ δρροϑιίθ 1 Οφίοις θη 
ΜοιθΙθίθη (1083) 5.0 ἴπτὸ βομο βία ΑἸ Πρα5. ΠΠ]έμβλης πο- 
ταμὸς Ἰταλίας πλησίον τῶν .“ευχανῶν ἰτδι θη ---- ΠῸΠ]ΡΡΘ 8 1ὴ 

᾿παἀ]άθπη, ααοὸ ἀθγθηίατ! βαπηί (1086), ΔΟγδρίαμη [1 αΙοα Πα --- 
Ῥαπιοᾶπι ᾿ἰπριιδπὶ Τοΐοτο ἴῃ ΤΊ. Ρ. 22 ΘΧΘΙΊΡ]15 οβίθπαϊί. 
Βραθαπί Ἰοιαῦ ΤΉ Θ55811 γϑοδβ ἢ β6405 νῆσόν τὸ Κερχινῖτιν, 

5:0 ΜΟΙΌΙΘ5. ἄθππο, αἱ {αὶΐ ΟἸ1πὶ, 1ΠΔγαπι 1πϑα] στη νοὶ δά- 
γΟΙΒΔΘ ΟΟΠΕΠΘΗΝ5 ἔἰανιαβ, ῬΏΠΟΡΘΩΙ σοῖο Κεργδᾶτιν Β.ΌΠ 
απ 110 Τπιοϑηῖαθ {ΠῚ Π6 ΤΘΡΟΠΔΙΙΙ Π1Π1] 510 ΠΠΟΓΘ, 6400 ἰο0] 
οϑδοὺ πᾶθο ἰηϑπα]α, ἀππὶ ΠΠ {6115 ραγοογοῖ, ἢϊὸ ἸΔθΟΤΔΠΠ, αὐ πΠῸ 
Ἰσποίοττ πὴ 5101 ΠΟΙ Ππ πὶ ἔδβ 410 τηοίαϑ 1149 Οτοίαθ ορρι ἅππὶ 
Ῥυιδηίμαμη ΘΠ ἴδηι ΤΟΟΙΌΓΙΠῚ ὉΠΌΙθ.5. ᾿πβουαϊ οἱ 1238 
Μδοθάομϊδθ τΘρΊΟΠ15 ΑἸπιορίδΘ ποι θη ἰπ ΑἸπηοηΐδπη, 4π86 ΒοΘο- 
ΤΟΙ οϑί, ΘΟηγΟ οἱ 1812 ΤΑὈγβίμοθ, ΟΟΙΟΠοσ τη ΕἸ ΠῚ ΠΠ05, 
ΤΑρυγοβ ἐγ ηΒ ΠΟ παν, ΝῸΠ ΟΠ Πΐ ΘΟΠΔΙΉΪηδ, ῬΡΟΒΙΘΙΙΒ. Δ 510] 
ῬΔΙ ΟΣ ΔΡρτοθᾶγιί: Γαλαδραῖος οοτία 1441 ἴῃ 50}0}1}18 ΠϑΘΒΙΐ, 5] 
[δ η6η Τοοίθ Χ [Π}1118 1] 5101 ΘΟ Ιστηδ0η6 χαὶ γὰρ παρακατιών 
φησι Γαλάδρης λύκον (1444 οἵ. βαρτ. ΧΙ.) ἃρποβοῖ 
Θαδη) γϑ}15. οἱ ρχοΐππάππι {πᾶ δ τοατθ 35118 χαὶ “υχόφρονος 
ἑτέρου νομιστέον εἶναι τὸ ποίημα ---. ἘΠ᾿ Βαπί ἃ1|18.6 ραίθ1186 
ὮοΟ ΟΡΘΙΌΪΟ αἸρη86. 

ρα πᾶποὸ ἀθιηαπι [πὲ6]]6ο δα", ΟὟΥ αἀἴσπδθ {ΠΠῸΠ6 δᾶπο- 
ἰοῦ ]δθ ΠΟΙΪΠ5. 510 ροπάπβ δαϊθοίαμη : ΟΟΟαΣ ΘΘΧΙΠΙΟΠΘΙα 

. ΔΙΏΡΠΙΟΓΘ Β6Π0110 ΘΧΡΟΒΈΪ556, αποτηοᾶο ΡΠ] ΟΡ ΈΠΘΒ ἰγϑα ΐδ6 ἸΘΟΙΠΟΩ] 

1) Οὗ, Αρ. 4 1228 νὙ1}.- Μο6}1. ῬΗ. ψιηῦ. 108 Οοοκ. Ηρ. ΧΙ 
4ἀδδ. 458, ῬοΙορτϊηὶ πούθηϊαν ρΥδθῖο Αθηθὰη Μαχυοβ Ηρχ. ΤΥ 191. 
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-- βίνθ οοϊτπρίαθ (οἵ. 1254) βἰνθ υἱίίΐοβθ {π]ίαθ γ6] οὐρϑαίδθ 

ΘΧΡΙΙΘΔΙΟΠΘ --- πιϑηπμὴ δἰ} 1556ὲ, ΒΈΡΘΓΘΘΒ6. δαίθιη Θχ 8, 486 
ΒΟΥΌΔΘ. Δ]1Οὰ] τϑοῖθῶ ΟὈΒΟΙ]οία, ἀοοίσπ, Βα Πητηδ, Το 6886. γἱβδ, 811. 
Ηοο 81 οομποραϊίαγ, ἀθϑιξ Ἰδ πὶ ΠΟΠΊΘΏ 51Π6 βρθοῖὶθ ΡΒΠΟΡΌΠΟΒ 
Θ586. ΙΒΩ6 ΤΟΡΟΙᾺΒ οϑί, ἴὰ απὸ Βα 5 ἀδὲ Βαβριοῖο ΠΟΘ ΠΠΟΒΈΤΩ 
θα) γα!ραίδθ ΔΠΟΙΟΥΌΙ 6886. [θη] γϑ1Ὸ, 5] αὐἱὰ ἱπᾶθ 6Ο]]]ρῚ 
᾿ιοοί, αποα ΒΟ απ ὨαΠΒ. ὨΟΙΊΘΩ ὈΐΒ 'π 18. 560 }01115 ἱπέθγο ΣΙ, 
8. δϑί, Ὁπᾶθ6 οπΊΠΙΒ ΘΘΧ 0 }15 ϑυπιαἰο ἔχ], οἴααθ ἀθθϑίασ, ααϊο- 

αὐ οχ δηξαϊοσαπι οτϑιη πηι] Θοσα πη ̓ πΟα ὈΥΔΙΙΟΠΙ θὰ5 ἴῃ ΒΪΒ 
50}|01115 οχίδί. 

Ηδθο αὐϊάθμη ΘΟΠΥΘΠΙΘ βΒΡ6ΙῸ: 8564. ποπάσπη 46 Κ'ίβθβρῃβπο 
(τα πβδοίαπι οί. ῬτῸ ἀποάθοίμη θηΐπὶ Ἰ0ΟΪ8, (ΠΟ5 8. ἐθβ ΠΟ 5. Θἴ 5 
ΒΌΡΙα ΟἸΒΟΓΘΥΙΠΉΠ8, 81 ἀπὸ ἐπηθπηδία, Τέρινα 2881 οἱ Σχυλλήλεον 
2101 --- δ 4 ὔσων 841: Δάάογο βοβο]δϑίδ, Κ ΘΥΡῚΠ ῥτο οί --- 
1Π ΘΟΠ ΤΟΥ ΘΥΒΙἃ, οββθηΐ, δἰ. 0 πο 0 ΘΟΧΈΟΠΙΒ. Β6Π01118 ρΘΓΙη46 ΠΟῚ 
ἀπ ὈΙΠ ΔΓΘΙΏτιΒ ἸΏΒΘΓΘΓΘ, 80 2625 (οὗ, τ. 10.) ῬΑΤΑρΡταβίδθ {Ππ4 ἘΠπεί- 
ρου ὙΘΙΌΙΒ Θίθρῃδπηι αἰοαπαπθ Δοθομητηοδιθ ΘΟρΊηΓ: δὲ ὙΘΙῸ 
ΟΘΙΘΙῚ ΟΠΊΠΘΒ. δαΐ ἸΘο ΟΠ 5 ἃ Ῥ ΘΚ δα τη ρου ργθίδμ 115 ἰαπέατη 
Τροράπηΐ, αἰ ουἹἀθηίοσ Δ] ὰπᾶθ {ΠπχΊ8886. ἀρραγθαί, ἘΠ ΠΡΥαΠὰ 
ἔπϊδθο ΕΠ ΠΙΘοσ πὶ ἴδοι ]θ ρουβυδᾶθαβ: δποίουἽΒ ΘΧΙρ ἢ ΠΟΙΊΘῊ 
8] ΠΟῚ 666 58 ΕἸ Βίδοουθ ΘΟηΠηρΐ, Θχουβαῖο π0ῃ ἀθοβί, απ 
ΤΠΘΙῸ ΘΠΔΟΙΑΙΌΣ, βδίβηθ. ἔδοίασιιβ ΑΙΘΡ Δ ηα8. 1086 ἔποη, ΑὉ 
ΟΥΟ βο οὶ αἰΐξοτί 1ά, ααοα 816 η18. ΟΡΊθαΒ. αἴθγαπθ, ἰδ οἰϊαπὶ 

ΟΥἹ πἰΐοί, ΟΥἿἹ δαίθμι ἀοοί τ Π86 αὐ ΠῸΠ Οχίραδ, Ρ818 6 ΘΟΧ ΠΟ Β5 
Β6}|01115 Ῥτοΐθοία οϑί, 810 ρᾷποδ απδράδιῃ ἔθυιηίαγ ἐτπηθηηδία, απ8θ 
οἱ δα ΑἸοχδπασδμ ΡΘΥ ΠΟΙ οἷ, ΠἾΒῚ ΡΙΌΓΘ5. δηίθ Οὐππ ϑίθρδ- 
πη απ6 ΕΠ ΠΠΙΘΟστπὶ ΠΌΤΟΝ ΘΟ θη) ΘΟΠΒ110 ἔμπ15886 ΒΟΙΡίΟΒ οβίθῃ- 
ἀαΐαγ, οουβ ΔΓΡ ΠΏ Θη 5. Ἰηἀ]άθιη πἀπᾶθ 1116, Θίθρμδηὶ ἀουγαία, 
ΘΆ56. ῬΓΟΌΔΙῚ ροίοϑί. ΝΙΠ1] ν6ὶ] ρϑῦαπι ἴῃ ἤδο απϑοβίοπθ {πῖθπῸ 
γΘΌΙ5 ΕΜ 4901, αυδ6 ἀυθιαπίο δα ν. 1272 τὴ {πᾶ χΊβθθ ΠΟῚ 
ΔΙΏΡΙσΘ ἔαβθαβ βαπη: 866 Πἀθηα8Β πῸ ρόπο Ερ' (Μ 1086 
ἘοὶίΖ. 1. 1. Ρ. 17) μαντες" οἱ περὶ Ἐλεφήνορα μετὰ Τροίας 
ἅλωσιν διέβησαν εἰς τὴν Ἤπειρον χαὶ ᾧχησαν περὶ (Β 
παρὰ 11.) τὰ Κεραύνια ὄρη. ἔχτισαν δὲ καὶ Εὔβοιαν, ὅϑεν 
Ἄβαντες ἐχλήϑησαν [ἐν ὑπομνήματε “Πυχόφρονος ἱποὶ. Ἐ] 
χαὶ χατὰ μεταφορὰν (ἰἴοτί. μεταβολὴν᾽ Β μεταφϑορὰν 
Βομπ ας Ὠ14. 17) ζὥμαντες. ὃ Σεξτίων δὲ ἐν ὑπτομγήματι “10υ- 
χόφρονος (1048 Ρὴ λέγει ὅτι ἅμαντες ἐχλήϑησαν ἀντὶ ᾿Α'βάντων. 



ῬτοΙ Ομ θη. ΧΙΥ͂ΙΙ 

οὕτως Ὦρος. Βοἰἐξοπδίοίπ ἀβαπο δ μεταφορὰν "άμαντες ΟΥαπι 
ΒΟΒΟΠΟ πὰπὸ αἀθρογαϊίο ΞΟΡΏΟΟΙ5. ΔρΡ. 4 1214 ἔοτγίαδββθ ἀϑατῃ 
ορΡ᾿παΐαβ, οα] οοπΙθοίαταθ παῖ], 566 ἰΘβ πο π10 ΟΔΠ ΠἸπηϑΟἢ] οα πὰ 
ΒΙΘΡΏΔΗΙ ἱπιθηδίθ ᾿ζ““μαντία ΘΟΠΒΡΙΤΘΠΕ8, γουβα8 1175 50Π0]1ἃ 
ΘοΟποϊπογθηΐ, ροϑὲ Εὔβοιαν Ββαρρίοιηθπίπθπη ΚΚαὶθ6}} ᾿ἅβαντος 
ἡγουμένου 6 ϑίταν. Ρ. 4450 50... ἤομι. Β ὅ86 ἀποίαπι ἱπβοιτιὶξ 

αἰ πΐβαπθ τ τηθαθπάπμῃι ἱπα!οαν, αὶ Β6Π0111 559 1042 160- 
(ἰοπ685 “βαντες οἱ ᾿μάντων ρῖο [5 ααδθ Ἐρ' (ΕΜ) Ῥβ4 οχ- 
μἰδοπΐ τϑροπογοπίασ. Ἐχ [18 πουίαθδηι ἥβαντος ἡγουμένου 
ἀπε οπάπμη γἱιαἀθίασ, οὐρα ΟΡρΙαῚ Επθοθαθ οοπαϊοῦ Αὔδϑ 
ΠΠ]}π8. οϑί: 8118. αὐ ἰδθθδτη, που 6 ἃγι5 116 ΕΠΘΡΈΘΠΟΙΙΒ ΑὈΔ8, 
πἀπᾶθ ᾿πϑαϊδθ Ἐπθοθαθ Αδπίθβ ΠΟΘ {πᾶ χΊβ86. [ουΘ δη 1, ΟἿΠῚ 
ΑΙ ἔπτὴ ἀποῦαβ ἸΟΟ15. 8118 {15 ΘΟΙη τη θη οσϑίαβ ἀθ πο ΓΘ ΘΟ]ΟΠἸ δὴ 
Ῥοία!ε ἱπίργοιηρίαβ, αὐ ἰτααιαῦ (Α]. 1034), 840 ΕἸΘΡΙΒΠΟΙΘ 
οὔϑα, δηίθαθπδπι ᾿16 πη ΕΡίγαπι ἀθοθᾶθσοί, δὲ ἀπῸ ἰοθ0, απὸ ὁ0η- 
αἰδουῖβ ποιηθῃ Ρουθ"), αἰβοσίθ Ἐ]ΘΡΙ ΘΟ ἀθαπχίββθ ρτοα 
(Ὁ. 1084. 1044). Οὑτὰ ᾿οο Ἰο60 θη Θοπυθηϊππί ργτηδ, γοῖθα 
οἱ περὶ ᾿Ελεφήνορα, αὐδθ᾽ ποη πὖ ἴῃ ΒΙΒΙοίμθοαθ ἔγαριηθηίο 
293530(80) 31929 οἱ τοῦ Ἐλεφήνορος (οἱ σὺν αὐτῷ Τπρίζα, ἴρ86 
29339) ΓΑΙ ΕΠἸΘΡΠΘΠΟΙΘ᾽, 564. ῳ ποϑίτο ἴᾳτ6, αὐ ΔΡΡΔΥΘΌΙ, 586- 
οαπάσπι ΤΥΘΟΡὨτοποη ποθ ΕἸΘρΏθποσο Επθοοὶ᾿ νου πηπ8. 
ῬΟΙΤῸ Π6 ΡΠΠΠπὶ απϊάθηη Θπαηἐδίμτῃ ᾿πίθροτιπι οϑί, Βα] 61 
ἴθ δάγνθιβαιη 8]106 108 ἰΠ Π51:15886 ΟἸΟΘΠΙ ἀπᾶθηδηη {τ ηβ υηΐ 

ἀἸΙοοπά στη οϑί. Νϑαπθ θὰ ἀθουσγιηΐ ᾿ποίθηβθ, αὶ 8 ---- Ο(ΟΥ- 
ογτῷ δῃ ΟἰΒΤΌΠΟ --- ἴῃ ΕἸΡΙΓΆΠῚ ἐγ πΒΘΊ 581 ργδθίοσθα᾽ Επθοθϑιη 
ΟὐΥΟυτῶθ ΘΟΠΟΙαἾθθ6 πϑγϑηΐατ. ΝῸΠ ΟΘΟΙΙΠΊΟΙΟΥΙ ΔΠΊΡ]18 ἰῃ 
ΔΡΘΟΙΙΒ: ῬΓΟπαΒ, αὐ]α Δοοϊάον Ιο000, 1πἰθ]]θρτ αν, ὉὉῚ ΠΘΟΊΘοΙΣ 
δῸ απ ουθπ5 Θίθριδηι ἐπηθιηδίβ Εὔβοια νοῖθῶ Δρροπαμίαι ἔστι 
χαὶ πόλις ἐν Παχεδονίᾳ, εἰς ἣν οἱ ἀπὸζΤροίας χατὰ γῆν 
ἐπανιόντες τῶν Εὐβοιέων ᾧχουν (βίταῦ. Χ 115} ἔστιν ἑτέρα 
Κερχύρας (10.) ὑπ᾽ ἄλλων Εὐβοιέων χτισϑεῖσα, οἱ ὕστερον 
ἀττὸΣ τῆς νήσου εἰς Ἰλλυριοὺς ᾿ΑΠΟΒΑΝΤΕΟ ἄβαντες ἐχλή- 

1) Αα Τίμηαθαμη π1} 1} ΠΟυπτὴ ΘΙ ΠΘΙΘ ΡῬΓῸ οοιΐο αὐ τηδτο [ἰοού. Ηΐο 

Θηἷπὶ οὑπὶ ΟΟΪΟ ο5 ἰτδαϊαουῖς (βοῃ. ΑΡρ. 47 1216) ἃ ΟὐΥμ 115 οἱθοῖοβ 

ΟἰΒτοπῦτη --- 866 νου 8. οἷὰϑ εἰς τὴν πλησέον νῆσον οὐ ἈΡΟΙ]ΟΗΪΐ περαέην 

νῆσον Β᾽ συ Ποαῖαν -- , ΟἸΤΌΠΟ δα Οδθγδαμπῖα ἰταηβυθοῖοβ Αθαπίϊαχη (βοἢ. 

ἴθ. οἵ Αρ. 1214) ἴπ {Ππ|ῦὰ5 σομβθαᾶϊββο, Ὁ οὐμπὶ [146 ΔΌΠοιτοί 1ἰβάθιῃ 

ΔΗ Αρῖθ5 ΑΡδηΐθβ ἀρὰ οὰμῃ ἤᾶθοὺ Ιοοᾶ ροίῖ5886. Ὑουϊαβ ἰρίζαν ἴῃ ἔν. 

ΟΔ}}. 269 (ϑογηπ. 441 Ῥαυβ. Υ 223 ΑΡ. 6ρ. θ15}) ἃριιοβοϊζαν. 



ΧΙ ῬΙΟΪΙΘΡΌΠΙΘΠ. 

ϑησαν. ΟἿ, Ηθρ. ἀβάντεσσιν. Νῶπι 6Χ 5, ααδ6 ΘΌΡΡΙοΥ!, αἱ 
ῬΙΌΡΘ πα]! σοθαμη ἢἸ461 ρυϑθβίδοπθπὶ τορι, 810. ΘΟΓΈΙΩ, 

ααδ8 50.086. Δ᾽ 5 ΒΟΘΟΓα Ϊ8, ἱπίθυ θυτιπί, ΒΘΗΒΌΤΩ π16 το αἰ 1586 
ὨΘΡῸΤΙ πΘα 1. Φ98Π| ὙΘΙῸ Υἱχ ΟΡαΒ. οδί ἀἴθθῖθ θα, απ86 Κ'ἴ6- 
ΡῬμδπαβ ἀο πθοθα Οὐτόγγδθ ἰτϑα!, οὐ ααδθ πιθάϊα ἀραα Ομ 

βιηΐ, ΟΧ Θοάθηη ἔοπίθ πηϑῆδδ8θ, αὐ ΔΙίθσα.. ᾿Πγ] 6 ΠῚ 6 Χ ΔΙ ΘΙῚΒ 
ΒΌΡΡΙΟΥΙ οἱ θη 11 ροβϑιηί. Νβὸ τῊ]πΠπ5 ΔρΟι απ οϑὲ ΟἸΠΠΘ 
ΘΟΠΔΙΠΊΘη Οἰβϑι ἀθηίϊδ, βθοὰπὶ γοῦθα ΟΥἹ Δ]αποὸ πιοᾶο οοδριηθη- 

18 Π] ἔττιβίτα, 6586. ΕΡΙΣῚ πἰπηΓαπὶ οΟηβίπίοι ἀϊοπηίαν Οδγαππίδ: 
ἘΠΟΠΘΙΙ86. β5θὰ ΘΟαΟΟΆΠΩ 6. ΠΟΠΪΠ6 ΠδίΟΠΘπῚ 1Π|8Π| ΠΙΠΟΌΡΑΓΘ 
γΉ8}18, αα88. ΠΟΒ Πηοηΐθ5. ΘΟΘΟΙαἰΐ, ΠΟῚ ΤΠ 8 ΘΟΠβίδ πο ΠΙΥΤΙΒ 
ΔΟΟΘηΒΘη α (ΡΑ]η. αθορτυ. δηΐ. Οἵ. 172 Μι0}]. ΟΑΟΜΝΙῚ 81 
8.11). Τίαααρ τροίθ Επθοθὶ βῖνγα Οὐτόγτα (βίθρῃ. Οτ.3) βίνθ 

ΟἸτοπο ([)γ0.) γ6}] ἱπ Ἐρίγαμη (Οτ.1) γϑὶ δὰ ΠΙγτῖοβ (ΟΥ.2) 
[ΓΔΏΒΙΒ586. Αἰοαπίαγ: 50Ὰ ῬΓΟΠΉΒοΟ 81 ΘΟΠἐΠΠαΙΠ ΒΘΠΒΙΒ 
Π60 4] Β01010 1πἰ6]]6οῖίατ. Ῥαΐδπὶ ἰοῦ οϑὲ ἀποῦπθ 118 
ΘηΠΠ [8 οἱ σπερὶ οἱ ἔχτισαν δὲ ---, απδ Ῥϑαϊο δηΐθ ᾿πίου 
86 ΤἹΧΔΙῚ ΟἾΧΙ, ὈΪΒ δὺ αἴγθβθ ἴῃ ἘΡΙΓαΠ οθ86. οο]οπίδιη 46- 
ἀποίδπι τοίη ἔπῖθ86. ΒΘ θη 16 ΒΒ ΡΘΗ ΠΟῸῚ πῃ ἘΠΙΥΘΙΒΌΠΙ 
Ἰοθαπι, β564 1ῃ ΒΙΠρτ 8, ΒΘΡΔΓΔΙΙ ἢ 6586. ᾿πα αἰτοπάπιῃ. ἘΠῚ ΔΙ [τὴ 
6Χ δῖβ ἱππθηᾷ δα ἀθρουα 1 αἰ οαϊα5. ρορθίαθ Ἰοοαπι Ὁ βου! ρέαπι 
ἔπϊθ86. υἱάρίασ : ΑΡΟ]]ΟΠΪ οοτίθ πθ ογθάδιημβ, οὐβίαι {Ππᾷ εἰς 
τοὺς Ἰλλυριοὺς, 58ὶ Πο6 οδὲ Δ]1απἱᾶ, απο ἀπὰβ Ἰοοαβ ααἱ ἢπὸ 
Ρουηϑὲ ὅ195 ἐχβληϑέντες δὲ εἰς Ἤπειρον τταρεγένοντο ἀἰββοπδῖ: 
δὴ 4) 988 ΠΌΠ]Π1ὰ8 ΠΙΟΠΊΘΗΪ [ἢ Δ] ΘΓ αἰγαπὶ ρδγίθη οϑί, 5607 
δαίθιῃ οἱ δὲ ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ, ὅπου οἱ Ἐγχελεῖς περὶ τὰ Κεραύνια 
ὄρη Ροϑί Ἰλλυρίᾳ ἱπίθροπθπάαπη 8886 οἱ δὲ Παυϊάο ᾿ρβίαϑ 
ΑΡΟ]Π]ΟΠΙ νου 618 (οἵ, βοῇ. Αρ. Ζ'᾽ 1216) οοπῆτιηδίαγ. ΟΔ111- 

Π8 ΟΠ] γΘΙῸ ἔγαριηθηίαπι Αϑογαιη 269 (801. ΑΡ. ὅ185 ϑίθρῃ. 4), 
ἴῃ αὰο0 14 νοῦθᾶ εἰς Ἰλλυριοὺς ἀπέβησαν Ρ͵ΥῸΡΘ Βροπίθ ΠΕΠΙΘΙῚΒ 
βαθοθράπηί (ἐν ταῦ ϑ)οῖ (οἱ 568. ΑΡ. ρΓΔΘΟΘΒΒΙΒΒ86 σόγτον ἐς ̓ Ιόνιον 
ΠΏΡ8Ά) μὲν ἄβαντες (86.,.) (ἐς Ἰλλυριοὺς ἀπέβησαν), 
καὶ (ϑίθρ!..) “(κατ᾽ 6 Μαθ]]οῦὶ ἔογίαββθ οοπίθοίασα, βου]. 26 οἱ 
δὲ ᾿Ωρικοὶ χατοιχοῦσι --- ΒΟ. πο᾽ 4. τηλ] τη στα ρ᾽ ΠῸΠ ἰδιη 
ῬΙΌΡΙ(ΘΙ οἰπβάθμη πρὸς δ᾽ ᾿Δμαντίας --- αὐδπη ῬΓΟΡΙΟΙ ᾿Ρ51Ὶ5 
ΟΣ ]ΔΟΙΒ. γοῖῦὰα τῆς Ὡριχίας χαϑήχει εἰς ϑάλατταν στάδια π΄, 
τῆς δὲ ᾿Αμαντίας στάδια ξ΄ ἢ) ̓“μαντίνην (Β0}. ϑίθρ.) ᾧκε- 

1) ρξ΄ 5ου 1 θη πὶ οϑῦ, ηἰϑὶ οἰγοίηαβ ἐδ θα]αΘα 6 τη θη ΕΠ πης{0, 



Ῥιοϊοροπιθηᾶ. ΧΙΙΧ 

σὰν (βίθρι, ᾧχησαν 56}..) Ὡριεχέην 1) (Βί6ρ}.), ἰοίο ὁοθῖο ἃὉ 

1110 50 0110 αἰδίαί. Ἠοὸ ᾿ἰριται ᾿πίθ για ΤΘιηουθπ απ οϑί, 
ΑἹ πα!διη οοπίτα ἀπ ι δίϊοπθι Ρυαθ Ὠαθθί: πδὴ οἱ ῬτΌχὶπἃ 
Ιϑιη μηδ! γοῦθα περὶ Ἐλεφήνορα --- διέβησαν ἃροιίθ 'ρ88, ππᾶθ 
Ροθία βἰπί, οβίθῃαππέ ἢθὸ ροίϊοια αἀπδοιθηΐθηηῃ ῬΔΙΔΡΏΓΑΒ8 
ἀοβεταὶ! ᾿“μαντέαν ττόλιν Ἠπείρου (οἵ. ϑίορ!ι. “μαντία" Ἰλλυ- 
ριῶν μοῖρα) 1048 ὄρος ᾿Ηπείρου ἡ Πράχτις 104, 

θα οἱ δ1πα ἀοΘΘπια: ΠδΠῚ ααδηία!!οαπαι6 ἴδοϊαθ ΟΥ̓ ΠΩ, 
ΔΕ ΘΙ, ογθάο, [ουδϑϑοί ἰπηθπιδι, 81 Ὀ Δ Ῥαγ οα] πὶ ἱπα 461 
πηἀ6 θυ Ἰϑτ Βα ρβἰβϑοί, ΕΤΡῸ που] βϑι πᾶ γϑῦθδᾶ δαπί ΟΥ̓, Βα ΡΟΙΪ- 
οἵδ 510 ἔτπιποῶ οἱ αἰβιθοίδ, ---- πδΠὶ ργϑοίου ἔχτισαν {δὲ χαὶδ π1}}}]} 
γἱἀοίαν ἀΘΙἸ] ἴ886 --- οχ ΕἈΒΠΪ6Ὸ δα 0 80 60 ἀδθβογιρία βαηί, 
ἴῃ αὸ ἀπὸ 1Π|ὰ ἰπιθιηδία ἴῃ ἀπππὶ οοπίγδοία, ᾿ΠΥ ΘΠ], ΠΟΤ 

δθο. ἴθ δ απαπάο ἔπι βρθοίθθ: ““μαντες" οἱ περὶ Ἐλεφή- 
γορα μετὰ Τροίας ἅλωσιν (Θοαπθυαία, οοποῖϑα ϑηδυγαῖο ΑἹ, 
1034---1042) διέβησαν εἰς τὴν "Ἤπειρον χαὶ ᾧχησαν περὶ τὰ 
Κεραύνια ὄρη...) ἐν ὑπομνήματι “Τυκόφρονος. .... {συμ- 

1) ἴῃ ρυεΐηο νϑιϑὰὰ βαντες ἐξ ΟῚ πιο] οϑίϊαβ ἰθυῖαι" αἀπᾶπὶ ἕστηκεν 

ἐν 60. ὅ8 δαέμκονες ἐστὲ ἢ. Ὗ 806 Καδαηὶς ἐς ὕστερο» ἸΌ. 101 411, Νον Ββίτηδ 
γουῦα ΔἸἰον δίαπθ Βομποίᾶθυ, ἀαθηὶ νἱᾶθαβ, δοοῖριο ᾿ρυορίου. Αὐηδῃίίδθ 

ΟΡΡΙΑῚ ὑθυυὶοΥ πη --- ΒΡΘΟΪΟΒΙΟΥ ααδη ὙΟΙΪΟΥ οϑύ βἰτη ὑπ 0 ΠΟΙ] ΠΤ 

᾿Ακραγαντένη Ταραντίγη: Δεοντίνη, ααοα ΤΉΘΟ Βοϊοηΐοι ἀρροβαΐῦ (Κθρῃ. 45), 

δα Δεόντιον ῬίοΙ]: [Π| 4:13 τοίθυθηπμη οδύ --- ἵδρυιπι Οὐ οίαπη (Αἴθρῃ. 7105 

860]. 20) “ἰπβοάουπιηθ. 1 (ὃν) Ῥοιτο, απ08 αἰβοοββίββο 80 ΑΔπΕΡιΒ 

βρη "ΠΠ]οαῦ ρορία, ΤωοοΥ νἱἀθηΐαν [πἶββθ (Ρααβ. Υ 224): ἀπαδηηαπδπ) 8|105 

(Α1. 1027) ποῃ αὐΐαπιθ Χο  αβο πὶ. 

2) ΟὈΪΓΟΥ τηόπθὸ ἴῃ ν. 1042 οχρ]οαπᾶο ἰθηθτο δὰ ῬὨΟρΘηἶβ ἃρύθβ 
ἀρουιτί, ΥΈ βουϊρία, βίο Ἰῃ 0 ]θρθηάδ δῦ τ05: ΠΟΧ ϊβ ΔΗ Ϊ τ Δ] 1118 Ὁ] 15. Β6Π16] 
ῬΟΡῸΪΙ οοβϑῖβϑο αἰοαηίιν, Ἠον. ΤΥ͂ 100 [5]ρ. 17 (βού. ἔτ. 836) 50ῃ. ὉΡ 41 

ΝΙβ5. 10. 1.κι ΠΟ θὅ8:.. 
8) μη οὲ περὲ ᾿Ελεφήνορα 5ἰπῦ ΑΡδηΐθ5, ὑπηθηλδί! δαΐθιη ἄκαντες 

ΡΙΔΟΒουῖρ βἰπί, ἀοβδιἀθυαηΐαν ἢἶὸ θα, ααδθ ρίθμα 1042 ΡΥ, Οὐ ργ80- 

ῬοΒίθιῸ ἰΙοθὺ ΟΧχ ραιΐο οχῃϊθοί, εἰς τὴν ᾿Δἀκαντίαν πόλεν ᾿Ηπείρου τὴν ἐξ 

αὐτῶν οἐκιεσϑεῖσαν, ἐξ ἧς μετωνομάσϑησαν ἀντὶ ᾿βάντων Ἄμαντες, ἐξ 

αὐτῶν οἰχκεσϑεῖσαν ἃ, Ῥατίο ΘΟ ἴδηι δηΐοϑ “᾿πβοϑϑαπι (οὐκέζειν ἐκ---80- 
Ἰθηπ6 οδῦ γϑυθαμη ἴῃ Πδ6 τὸ ϑίταῦ, ΧΤ͵Υ 121.46. 41].}, αὖ γ05 οχὶρὶξ, ὁ Βίθρῃ, 
᾿Αμκαντία" --- (καὶ πόλις ααᾷ.) ἐξ ᾿βάντων τῶν ἀπὸ Τροέαβ νοστησάντων 

ὠκεσμένη γοϑταϊ, αα8θ νοῦθα 6 ΤΉΘΟΙἾ8. 860}.. 4]]. ἔν, 259 ἔἸ αχίθβο ραΐϊοῦ: 
αὐτοῦ κληϑεῖσαν ῬΒ. ΝῸπ ῥΑΥνΝῚ τηοιηθη! ΠΟῸ οϑῦ: πδῖὶ οαπὶ πα ἐξ 

αὐτῶν οὐκισϑεῖσαν (ὠρεσμένη), ἰᾷἃ αποά ρῥτοθαύΐομθ πὸη Θρθῦ, 0 80 

ἀποίονο παῖΐπϑ ἔαθα]α6, ααϊδαιῖθ Γαϊξ, μγοϊοοίιπη δῦ, αὐΐαιθ ΘΟΠΒΘΟΈΠΘΗΒ οϑὲ 

ΤΥ ΘοΡὨτοηΐβ ΑἸθχαπᾶτα 11. Π 



90 ϑολοῖϊεοὁο 
Ῥογφεὶ 

ἘΠ ῬΙΟΪΘΡΌΠΙΘηΔ. 

ἡλεύσαντες Ὁ) ν. ν. ΧΤΙΧ ἡ. οχίν. ἢ) ἐξέπεσον εἰς Κέρχυϑανν 
καὶ ἔχτισαν Εὔβοιαν" {ζἔνϑεν δὲ ὕστερον ἀναστάντες εἰς 
Ἰλλυριοὺς ἀπέβησαν, ὅϑεν ἔἥβαντες ἐχλήϑησαν χαὶ χατὰ 
φϑορὰν ἢ "Ἄμαντες. ὶ 

᾿ς ΙΡΙϑδίου 06 ΟΥἿΌ αἰΐοσπιτη ΠΠπ4 βομο οι 107: ἀθυθίαι, απο 
δια ΑἸΟΧΔηἄγαπι Γ θυ μ 1 Θ556. νοι θὶβ καενέσει τὸ δόρυ 6 ὅ32 
ἀποῖ8 ἀθοϊαταίαι. ὙΘ ΤΠ ΠΘ. 510 1 46Π|, β1-Ρ δ 6 γ δία εὔαρ- 
χος---οἴαϑ Ἰοοἱ ἔπ]588. ἤαθὸ Ἰοθα 0 δαιπιδίμ, οα] ΡΥ π5. ΠΠπᾶ 
δἀβουρίιπι ἔπϊξ, αβϑίρηδία, β6ᾶθ τηογνοίασ (οἵ, ἴηΐτγ, ῥ. 1.01)’ 
ἈΠΕ αΙΙ5. ΠΟ δολέϊοπδ ο586. ἰοβιηοπΐο ῬΑ γαβίαθ οοηβίδς 

τοῦ εὐάρχου ᾿Αχιλλέως 233 τοἀάθηξίβ: ἔοπβ ἀβαὰθ [αἰθθὶξ. 

Ε [δἰϊπὶβ ᾿ΒΤΆΤΩΠΙ Δ οἷ 5 γοΥΡῚΠΙ ἱπίθυργοίοϑ πὰ ρϑποα 
ΜΆ θΘΓΟ, ααδθ πἶγ6. οαπ ΑἸΘΧΔΠαΓΆΘ᾽ Β0Π0}118. ΘΟΠΒρΙτοπί, γοὶ 
ΟἸΤΔΏΪΘΠ. ῬΘΙ ΚΟΥ αα] ἔϑυπῃίαῦ ΘΟΙΠΠΙΘηἰΔΤΙΟΒ. ἔπροθ ποαα]έ, 

θά δθ0 Τ65. ΡΙὰ8. ἀπδηὶ αθϑὲ οαπ!οπθη. Νά ΤΊ ΘΟΠΘΙΩ, 
ἋῸΣ πππι8 ᾿πίουργθία πη 80 ααδοβίϊομθ οΟΠΕΙΠρΊ αν, οἱ ὙΔΙΤΌΠΘΙΙ, 
ῬΙΆΘΟΙΡ πὶ 11118 διοίοσο ΠῚ ἴῃ ΘΠΘΔΙΤΆΠΑΙΒ ΓΘΌ.Β, πη} 18. 1005. 510 
Ἰηΐθυ. 86. ΘΟΠΒΘΏ 6, πί Θα πάθη 80 118 βουρίογθιη σϑίθυτὶ ἃροι- 
τὰπὶ 51, ΟἸἸπὴ ἴῃ ΤΉ ΘΟΟΥἰοἷβ δὲ ουβογναίαμι : ΠΙάγτιαπι Ἰ1Πὸ 
6886, ἴδΠΙΠ ΔΓ πῚ. Δ]ΟΥ1, ΔΙ ΟΥ 5. ΡΙΌΡΘ δοαπαίθπι 86 ἴοτγίαβϑθ 
ΡΓΒΘΟδΡΙΟΥΘΠῚ, ΡΆΘΠ6 οοιΐαμη αἴοαβ. ΟἿ, 6. συ. βοῖι. ὕοῖρ. ἃ ΠῚ 
Ἀ41 (ΥἹ 107) ΓΧ Τ07 (ϑίγα. Ν 4ς 6]. 1 215): 561}. Α]. 2285. Ρτδθ- 
ἰοῦ, Ἰοοἷδ ΒΟΒΟ] ότι πὶ ΑΡΟΙΟὨΪ,, ΤΉ Θοου ἢ, ΝΙοαπατὶ, ΟΔΠἰπι δοιαὶ 
ἃ ἴη6. ἰηΐτα ἰοχίπμι πα] οδ 15 ΡΘΙΒΡΙ οἰ, αἀαϑηὶ γοῖθ ΗΑ ΠΓΘῊΒ 
Ι. 1. ἢ Ῥ. ΕΧΤΝ φομπίθοουῖ ΤΟΙ ΘΠῚ τη] Πἰπιθ γϑυϊπιπὶ 6886, απ86 δα 
ἀπππι ΔΙ ποτὶ ΔΙ ἸΘ 8 Ῥορίδθ Ιοθαπι ΔΡΡοϑιι5βθί, θα πη ΤῈΒ ἔθυτοί, 
θᾷ. ΡΙΌρ6. δὰ 1 οταπ ἴῃ 4110 τοροϑίοσο. Π{ δἰξθιδμι ξερειυ ὡς 

ΤΉ ΘΟΠΙΒ. Πα] η 5πῦ απ86 ἸΘρ ΠΣ 

-τ 4185. χηϊτίο σϑίϊοποθθ, απᾶ6 νἰχάππι Ρ᾽ΟἸ]αίδθ ἴῃ 36 ΟΟΥΠηὐ --- δα ἃ 

ΤΏΉΘΟΙΘ, 51 089. ΘΟ Βα] που ἸὉ διιοι Οὐ 6 ΠῚ, ̓ ητοΙ ΡΟ αίαπη Παΐ8. ΘΧΘΙΠΡ] ΠῚ 60η- 

58] ςτὰπ, δα Θπμο τ] αϊοι. ΔΙ ααοα ΔΒ: ἰἔα πη 886 (ν. ΥΥ11.-Μ 06}}. 1.1. 189 π.), 

ἴῃ αὰ9 αἰ νουβιίαβ. 114 ἀποίουαμ (ρ. ΧΙ ΥΠ ἢ. 1) 816 οοιηροβίία ἰαϊῦ, 

Ἵ) Οἵ, Ριαῦ, 9α. ὅτ. 11. : 

2) Οοιταρία Ιδοο κατὰ μεταφορὰν ρομηϊπαία νο06 κατὰ οτἵα νἱᾶο- 
τὰν. 8 αὐοοίῖο, ἀπᾶθ πἴο φϑορά, ἃρυᾶ Κτορπαπιπι 82. ΝΜ βαρβαρικὴ 
τροπή νοὐαίαν. ΟΥ, 14. 148:.. παρεφϑάρη (βομιηϊᾶς, Ὀ14. 10) παρὰ τοῖς 

βαρβάροις. : : 



ῬγΟΙΟΡΟΠΊοΠἃ. 

5011. Α ΠῚ 2714 Τιρυιοαία ΠΠΟῚΒ 
οϑέ ΔΙ ΠΒΒΙ 18, ΡΙΌΡΘ ῬΘΏΪΉΒΕ]8, 
ἴῃ ΡῬΙΌΠΙΠοία10 ΕΙΣ, ταχίᾷ 
Ατθτδοίδμι οὐ β᾽πππι οὐ ΟἾΥ]- 
ἰαΐθπι, απδῖη Απρτιϑίαβ ΝΊΘΟΡΟΙ 

ΔΡΡΘΙαν τ νἱοί!β 110 Απίοῃϊο οἱ 
ΟἸθορδίτα. 

ΤΠ 

218ι0 ᾿χελῴου ποταμοῦ μετα- 
ξὺ ῥέοντος Αἰτωλίας καὶ ᾿χαρ- 
γανίας τῆς χαὶ ᾿Αμβρακίας, νῦν 
δὲ Νιχοπόλεως, ἀπὸ τοῦ Ὀχτά- 
ουιον Καίσαρα γιχῆσαι ἐχεῖ 
τὸν ᾿Αντώνιον8' (ρογποῦο μᾶθ0 
δα ν. 671 558 2225)5 ἀοοοηΐ) 

6Χ δάνοιβο ροβίίπμι Τ᾽ Ζοίζαθ Ἰοσιπι ἸΠΒΡΙΟΙ θη ἀαθίαμι ποὴ 6ϑί: 
ΠῸΠ ΠΗΪΠῸ5 ἰΘΙημπηδίαπι αἰνογδιίαίθ οοῃδίαί Δ απ Τ αἰϊπαπὶ 

ΒΟ ΠΟΙΟῚ ἔπ ΧΊ5856 (οἵ, 561., ἃ 1ΠΠ 828: Κὶ 4827 860}. (11, 1Π| 239), 
ΟἸηπΐπο δαΐθῃῃ 118. ΘΧ ΘΟΠβΘηϑιι ΘΟΠϊΘοίί10, αι ΒΘΟΌΤΙΒ ἴῃ οατίο 
ΕἸΠηϊοοσαπὶ οὐ ΕΣ γτηο]οριοὶ θη. ΜΘ Ο ἱπβίγαμπηθηΐο πϑὰ8 παθὸ 
ΒΟΠΟΙΪΙα, ΔΕΧ], ΠΟῚ 50] πὶ ΡΤΟΡίοΙ ΠΟΛ πὶ ΔΕ πο πέα πὶ Βα Ὀ5᾽ ἀΙΟσΊ ΠῚ, 

Β64 οἰΐδπι ἰᾷθο ἢἴὸ αὐτο οἱ Ῥγοχίμπηθ ἰθηηου ϑίθμι οϑί, απο 
ΤΌΆ, ΠΟῸΠ ὙΟΟΘῈΠῚ ΠΟΙΙΟΠ65 δἀποίαίαιο οουίἴη 5: Πρ ]ΟΤ ΠῚ ΒΟΠΟ] ΙΓ πὶ 

᾿αἰδιποίϊοπομι ὁχοϊ πα ππί. Τίδαπθ ἸΙοοί ἴῃ ἰαηΐο ΘΟηβθηϑα, δ ἢ 5 
ΘΧΠΙ ΙΒ ᾿ηἴτα ἸΟΟΙΒ ΘΠ ΠΘΐ, ΤῊ] ΠπΠ6. 60 ᾿ᾶθο οπηπΐα, ΘΥδ] ϑοδηί, 
πἰ ΟΥΡΊΠΠ ΒΟΠΟ] ἃ, ΒΌΒΙΠΟΥΘΙ ΟΧ ᾿ἰ80 ἀαδοβίοπμθ οορϑηί, ἰδηθη. 

πὶ ΔΟΒΕ ΠΘδμλ15. Βιιϑἀθηΐ, Π6 ἴῃ ΟΥ̓ ΠΘπῚ. ΒΟΠΟ]ΙΟΤ πὶ τ Πρ ΔΙ. 
Πορβίαι αἱ ἀαΔΟΓΆΙΕΓ, ΠῈΠῚ Ἰρϑἃ ΤΉ ΘΟΠΙΒ. ΘΟ πηθηίδτῖα, 1115 

Βιδίπί. ΝῸΠ ΠηΔΡῊΪ 88 Π6 ΔΟΙΙΠ 8 νἱἀοίαγ, ααϊά τοὶ 5ἰΐ, ροῖ- 
ΒΡίοΘτΘ. Νδη θα δποίοστιπη. ρϑποίίαβ (1πΐγ. 10324. 18514), ἰΔηία, 
ΠΑΙΤΑ ΟΠΙΒ. ΟΠ 50 Π0}}18. Κ᾽. 5 Ππᾶ0 οδί, αἰ ΟΧχ ΘΘΧΙΟΠ5 αὐδη- 
ΤὈΠΙΥῚΒ ΘΟΡΙΟΒΙΟΥΘ [106}}0 Θχοοιρία ο586. ἈΒβθυΘ ἢ ΠΟ γ᾽ ἀθᾶπι 

ααοτηο0 0 ΟΟΟΘΌΓΓΑΙΕΙ, 

Προ αηίαν 100]: ἐπ το 
9125 ᾿ΟΘΟΠ 8 }18---οαϊαβ Επγγία8 ΤῸχ [Ο]6η {Π|ὰπὶ ἀθποραν! 

ἩογδαΪ, νἱοίουὶ οθυίδηηπθ βαρ ἅττιπὶ δήηΐθ ὈΓΌΙΠΉΙΒΒΔΠῚ, 14 60 
αὐαοα Θὰ ποιϑὶ {ΠΠ1πΔ ἀμ οτίἃίαίπβ ἀϊ 6 π 8 40 Ηθ61- 
ὁα16 οἱ Μδρδῦδπι ἸΧΟΥΘΙῚ οἴ οχ δᾶ {1Π108 1πἰθγ θπ ρΡίο8, 
αποᾶ ἔδοίαπι ἔποταί Τὰ 015 ᾿πδέϊη οἷα ἢ) (9052). πἀπᾶθ 
ἰγαίαβ ΗΘΓΟΪΟΒ. ῬΓΟΡΊΘΙ παρ ύϊδ85 5101 ἀοπθρ αὐἃ 8 ΘΥΘΥΒἃ 

οἰνγιαίθ ἱπέθγθμη Ελαυ γίαπι οἱ ΤΟ] θη βαβία!. ΑΔ ὙΠΠ 291. 
δῦ» απϊάδιη β΄ οΥ]Π απ ᾿ᾶπο ἃ Νορίαμο διπδίαπι ἀἰϊοπηΐ οἱ 

1) ΤΙάποίϊβ. Ετἰου 8, απὰθ ΒΟ ΠΟ] ΤΟ ΟΟΡΠΤΌΠΪΒ. ΠῸΡ ΡυΔΟθοπΐ, οχ- 

Ῥγθδβα βιιηΐ. 
ᾷ 2 



ΤΠ ῬΙΟΪΟΡΟΙΏΘἢΔ. 

ΡΟΣ Αμρ θη, ΘΟ Παρ θα ΝΟΡΕ ΠῚ, πιρίπθπίθμι. ΘΙ ΟἿΒ 
ουπιδ πὶ ὙΘΠΘΠΪΒ ΟἿ ΘΘΒ [ἢ ΤΠΟΠΒΙΓΙΠῚ ΤΩΘΤΙ ΠῚ 6586 πηπίαίδμη." 
οἵ. ρᾷυϊο δηΐθ “|ὰ ἰγαία ἔοπίθμη, ἰπ 0 856 βου "δ, βο]οθαΐ 
ΔΌΪΠΘΓΟ, ᾿ηΐθοῖὶ γϑπθηΐβ. ΒΎ1 74. 

405 ᾿ΟοΥγ θδῃίοβ δαίμονες δαηΐ, πη] ἰδ σὶ τηδίυῖβ ἀθαμῃ. ἃ ΠῚ 
111 οἵ, 10.181]. ᾿ 

ὅ715 1} ἀϊοππί ἃ Ῥχοίθο αὐυϊάθηι Ἡρίοπαμμ Ῥαυ αὶ Βα ]8- 

ἰατὰ οἱ ααἰθιβάδηι αἰ 501 11 15 (οἷ. Α 1 651) ἱῬῃδπηίαβμιδ, 
ἴῃ 51Π}1Π{πᾶϊηθὴ Ἡθίθπαθ Ῥααὶ ἀδίαμπι, απδη) ἱπηὰρίποπι 1116 

δα Ττοίδιη αἸοι παν ρου 1586, αὶ ὁ 4 οὐ ΗΠ ο Θσ πα πὶ γοϊπηΐ 
θ0 19 1558 ΒΕ ὈΓ ΠΟΥ, ἈΡῚ Αθπ θὰ ἃ Νορίαπο ορροβιία 
μα08 ΠΙρθοταίατ, ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ εἰδώλῳ Τρῶες χαὶ δῖοι 
᾿χαιοΐ᾽ (ἢ 451). Α 1160]. 

θ01ι ᾿Ῥτγοίθιιβ δηίθαπδμ ἴῃ Αθρυρίπμη ΘΟ Ιρταγθί 1), ὅ9:8 
ΤΏ γδοῖαθ ἔπη 1Π 6018, ἈὉῚ ΠΔθαϊ  ἀΧΟΥΘπὶ ΤΌΤΌΠΘΗ, 105 ΤῸ]6- 
ΘΌΠαΙΠΙ οὐ "ῬΡΟΪγρόπαμη. θΊ1τ0 4αἰ απ δάγθηδβ ᾿ποίδ.] ΒΘΟΘΓΩ 
ΔαΙΡογθηΐ οἱ ϑχου πο αυθηΐ, δὰ ῬΟΒίΓΘ πὶ ὙἹΟΙῚ οἱ ᾿πίθγοηρί Ὁ 

Ἠρτοιϊθ ὅθ)5 ΔΠΪΠῚ ΘΔ 5 ΡΟΓΟΘΙΪΘΙτιπί, ᾿ΟΘΔΡΙΟΡΙΘΙ ΟἸΠῚ 
610 ῬγΆΘΒΘΠ ΠΏ ΤΟΓΙΠῚ 6110 γο]]οὲ ΒΟ] πὶ γοιίθο, 602 ΝΟ- 
[ΠῸ8 1ΠΠ1Ὸ ΒΒ. ΓΟ ΤΔΓ ΒΡΘΟαπὶ ἔθοϊί, ΡῸΓ ἀπδπὶ ἴῃ Αθσγρίθπμῃ 
ΘΟΙΏΠΊΘΑΒΒ6 Αἰοϊίαγ᾿ ΟΙΥ 390. Τμῶλος ῬΗ͂ 5951 βαβρθοίιπι οἵ, 
Δρ. ΠΠ 105 ὁρμηϑεὶς ἐπὶ Τορώνην Πολύγονον καὶ Τηλέγονον 
--- ἀπέχτεινεν: ΗΪΒΙ ΒΌΠΊΔΒ, 40 ῬΔΙΙΠῚ οϑύ ὙΘΙΊΒΙ Π1116, ΘΥΙΠΉ ΙΒ 
ἔπ1586 βουρίαμη Τμῶλος ἢ Πολύγονος χαὶ --- 

7185 (ΠοΙΡΒΟθι5) ὑροβὲ πιουίθμη Ῥδια]5 Η Θθπδη ἀπχὶξ πχο- 
το. Α 110. 

9 10824. “πἰ ἘΠ ΡΒοτΙ θα ἀϊοῖ, Ῥηδημβ οχ ΑὙΙ 508 {52}- 
σαχονδ {Π’ὰπὶ ναίθιη Βα ΒΘ Ρ 1. (αἱ οαπὶ Αἰχίββοὶ απὸ 8 τὰ 
16 πᾶδοὶ ΡῬΌ ΘΙ, ΡΘΓ 4π6πὶ ΤΊΟΙἃ ροβδοὺ θυ σί!, Ρ6- 
Ροτοτππῦ βιπια] οἱ ΤῊ γιηοοίδθ ἀχοῦ οἱ ἤθοπθδ, 486 
ῬΙΙΔΙΙΙ ἸοριἊπη8ἃ οΥαί, 564 ΡυδηιβΒ ΤῊ γΥ πιο θέ ΕἸ Π1Π Τὴ 

ἸΧΟΙΘΙΠΙαῸΘ 1551} ΟΟΟ161.᾽ Α ΤΠ 82 οἵ. 5 12730 
1005 ᾿Τϑπρᾶοβ ᾿πϑὰ]ἃ οϑί οοπίσα Π|ΙῚῸπτ, απδ86 δηΐθ 

ΤΠΘΠΘΟΡΠΓΥΒ αἸοία, οϑὲ; πᾶ Τόποθ, ΟὝΟΙΙ ἢΠΠ1π8, Ἰηΐαπιαίαβ ἃ 
πόγοτοα, αποα οα οἃ νο] αἰ55οῖ (ΧΧΤΠ ἢ. 2) ΘΟΠΟΙΠΙθΘΙΌΟ, 

1) Μοπιουϊοι Ρ]ουη 6 ἴῃ ἷ5. 50Π|0}}15. [οβι πη μΐὰ ῬγΟΐΘΙ οοηβίαϊ 

(ΤῊ. γγδοῖ. ΧΧΧΙ, ΧΧΙΨΡ]}. 



ῬΙΟΪΘΡΌΠΊΘΗϑ. πη 

οὐ οσῖ θα 5 νδοῦϑηι ἰθπυϊ, ἀπᾶο ΤΘηΘ4ο05. αἰοία οδί --- ᾿]π|8 
ΒΟῸΣ Ηδη θα, {π|586 αἰοιταν᾿ ΑΔ 11 21. 

1356, ὋἊΟΤαΙΩ 58η6 ἀγδοοππ πὶ ΠΟΙ ΪπΠ ἃ ΟΡ ΠΟ] 65 
ἴῃ Τ᾿δοσοοοπίρ αϊοῖ. Α 11 204. 

189. οο ααἱἰάθτι Πδ Ὁ οὐ ἔβα], απο Νορίπη ἃ 8 ΟὉ πὰ 
ΑρΡΟΙΠ πο Ττοῖδο ἔδθυιοδί! βαπί ΠἸ ΌΓΟΒ, Β0α οοπϑδίδί 
Τιαοιηθάοπίθη ΒῈΡ Δ ἸΟΙ5 415. οοΥἕα πὶ ὙΟΥ5586. ΡΘοπηΐδπ) δα 

βδοτα ἰδοϊοπδ, α8Π) 1 πὶ πὴ πη 10 8 ΜΥΒ115. ἰπϑηβία! δὰ 
πιπτΌλτπὶ ἔα υϊοαμα. Α11 610. Ὑ ΥθΙΒ ΤΔοπιθαοπίθπι --- ἰδ οἰο πα δ᾽ 
Βθοϑὲ φάθ “αομέδοντα τὰ (Ἰ. 6. τὰ χοινὰ Τῆαο. ΙἿ 20 ὁ. 

56}., 568), ᾧ 444 50}. ΡΙαί. ΡΟ]. 1 8445 Ουϊηί. 1ΠΠ1 641 811.) χ. κ. ε. 
τ. ϑυσίας, απἃ τηρπάοβδ Ἰοοἰΐοπθ ᾿πἀποίαϑ οϑὲ Βοο] αϑίϑ, αὐ 
χαταϑέμενον ὙΟΥΪΒ5Θ᾽ ἱπέργρΓθίδ θαυ. 

1982. ᾿Ογμείαθ ΑΡΟΪΟ ἃ ΟΥπίμο πποπίθ ΠοΪϊ, ἴθ 480 
πδίπ5 ο5.. ΒΥ͂Ι8 6 1Π|86 οἵ ΑΙ 498 1Π| 92 β86ρ. 

204ι --Αὐροβ. ἕπτ Θηῖτὴ οὐ ἢ Τἰ8118, απ ἃ πὶ ΠΙΟΙΙΘαΘΒ 
ΘΟΠΑΙαΙ, απδ8 ΡΤ Π0 ΑΙΡῚ, ροβύ ΑΥΡΎΤΙΡΡῶ, Ροδέ ΑΤΡῚ αἰἱοίᾳ 
εϑὲ. ΑΥ̓Ι 286 “πἴο ἰπ ρα] οοπαϊαϊξ οἰνηαΐθμι, απδπὶ ρδίτδθ 
5186 ΠΟΙΙΪΠΘ ΔΡΡΘΙΙαΥ οἱ ΑΥΡῸΒ δἰρρίοη αἰχιξ, ἀποα ποπιθῃ 
Ροδβίθα, γοίιβίαϊθ οουττιρίαπι δύ οἱ ἴδοίπμη οϑί, αὐ οἰνιίαθ ΑΥου- 
τῖρρα ἀϊοογοίαν, απ04 ΓᾺΓΒΙΙΒ ΘΟΥΓΙρΡίαπὶ ΑὙΡΟΒ ἔθοι ν᾿ 10. ΧΙ 246. 

2114 ᾿αυϊάδπι 58Π6 80 10, ΤΠ 8 1 1118, ἀἸοίπτη νοϊπηί --- 
ΒΟΠΠΜΠ “οηΐαπη Δ Ὁ Φοπηῖ0 τορθ, αἱ ἴῃ 1π88]8, αἀδ δηΐθ 
ΠΙγτΙθα πὶ δορί, τορπδγοῖαί, ἀἸοίατη. μαίαηί. Α ΠΙ 211. 

2222) Υ. Βαρτα Ῥ. 12] 1. 1 
2271: “πῃ ὁ ΘδΙηῚ (οἰ πϑάθῃι Ὁ 10.1.4) ΘΟὨ ΠΙΘΙ18ΠῚ 5: ΠΉ18}6 Π18- 

586 Βηί, 4185 ΕἸ ΓΌΒΟΟΓ ΙΝ Πρ ἃ ΔΙΪΠΟΒ ἀΙοππῦ: ΟὉ 

αυδηῃ οδυβαμῃ ΡΙΠΘοιβδπι οἰΐδιη γοοδηί Α ΙΧ 712. 
2419 “ΟἸαποιβ ΑΙ ΠΘἀομ 5 ὈΙβοδίου ἔπὶξ. ααΐ οαπὶ οδρίοβ 

ῬΙΒΟ05. Βαρτα ΠΟΙΌΔΙη ΔΌϊθοῖβϑοί οἱ 608 ΤΘΟΘρΙβ86. για ϊββοί 81} 

δια Ἰβουδηΐ νἱΐδηη, 1π|611] 6 οὐδ ἢ ΟΥ̓ ὈΥ πὶ ἢ Οὐ θη 18 6811 ΘΔΓΠῚ 
ἴῃ ἄδαμῃ τηπίδίι οϑί. ἃ Υ 828 “Πὸ ριβοδίου ἔπι ἀθ Απίμθάοπθ 
οἰγιίαίθ, αὶ ΘΠ ΘΔΡΙΟΒ ῬΊΒΟΘΒ. ΒΌΡΘΙ ΠΟΙθδ ΠῚ ῬΟΒαΙΒδοί ἴῃ ΠΠΟΤΘ 
οὐ ΠῚ τϑοθρίο βριτα ππαῦὶᾶ ΓΌΣΒῸΒ ΡΟύϊΒθοηΐ, Β6η81 
αα8πηἀδπι ἢ ΘΙ ΔΓ Ρούθη { ἃ πι, ΠΟ 15. ΘΒῚ5 ΘΟΠΥΘΙΒΊΙΒ οϑί 
ἴῃ ΠΌΠΊΘΠ ΤΙ Ππτη. ΟἽ 1 437. 

24529 ἢδπο ρογίδιη οχ πθοὸθ Α6}}}}}15 ϑοαθδπι ΔΡρϑὶ]αἰδηη 
6586. γοϊαηί Α 111 851. 



ΠΥ ῬτΟΪΟΡ ΟΠ] ΘηΔ. 

8ῦ8 411 ἀτϊοππί Υ]Ίχοη ρΡοβί πααίτγαρι απ ἴῃ [{4]18 

46 παυῖππηὶ ἔσαρι Ομ 15 Οἰγ αἴθ 5101 ἔθ ο 556, απ 81 
“πᾶν τασαπ ΒΟΥ ΠΟΘ α μ᾿ ποπιϊπαν τ. Α ΠῚ δὅ53 οἵ. 
ΒΌΡΙ. ἢ. ΧΤ,. 

2793 811 ἃ Ῥτομοηίοτσο [,ΔοΙπῖο, απο Γ᾿ΠΟΗΪ ὙΠ οι ἄοπο 
ἀράογαι" (805). Α ΠῚ δ52, 

8002» ᾿ΕἸγΠΙιΒ. --- Δ} Αποἰἶδαθ ποίμπιπη. ἤΠππὶ ἱτααμί: 
ἊΓΥ18: 

10..1τ ΤΙ ΔΟΙΙΟ ΘΊΆΘΟΠΠΙ οδὲ ΡΙΌΡ ΟΣ ἰτῖα ἄχρα 1ὰ οϑί ρἴω: 
πηπηί σία, ΓΑ] θαθαπ), ῬΔΟ ππτη, ῬΘΙοσαμπι. Α1 196 1Π| 687. 

8345 (--- ΠΝ τιαχίπιο Ἡ οίου Θομηη μα δίατ, αά60 πὲ οἰ!) 

(οπϑαγα Δ0 60 ΠΟΠΊΘῚ ΔΟΟΘΡΟΙ, δαὶ ατδθο1 ρΡορίδθ 4ο- 
6" Δ1|277, 

9075: “411 --- ΒοαμηΔη ΑἹ ἅΠπππὰ τα πηί, ααὶ Θοδμ8ΠΩ͂ΘΙ, 
οαπὶ Οτ οί ἔσταραπ ᾿πΠορΐδ Δ Ὀοταῖθί, οατπὰ ρδτίθ ἰθτίϊ 
ῬΟΡαΪ δα οχίθιδϑ β665 ἀπϑούθπ δ ρτοΐθοίαβ οδί 

ΔῸ ΑΡΟΊΠΠ 6 τηοηἹ 8. 101 Θαπὶ ΠΔθΙ ασαπὶ βθᾶθβ, Ὁ] ποοία ἃ 
[ΘΙ ΤἸΘΘΠΙΒ. ΟΡΡΟΡ δίμΠΒ. οϑϑοί. οὰμὰ δὰ Ῥηγυρίαμη" (οἵ, 10. 148. 
167 411.) “γϑῃϊβϑθί οἱ οαβίγα ροβιῖϊββοί, ποοία ΤΠ ΘΒ. ΔΙΌΠΙΠΙ ΠΘΙ- 

γοβ οἱ Ἰογτϑιηθηΐδ, ΔΙ ΠΊΟΤΊΙΠὶ ἃ ἀτοβοαηΐ, ὅ ὁ ἃ Τὴ ἃ ἢ ἄρ  ΠῸ5 ἱπίου- 
Ῥτοίαίπβ Ποβίθβ θ586 ἰθυυρθηαθ ἰπ 1 ἄδθ ποπί 8 τα! 8 
ΔΘΟΙ οἷα, ΘΟ]]οοαν. ααἰ οαπὶ Δάγοιδαβ ΒΟΡΊγ οδ5 ἔἸη]- 
{ἰπ|08 ὈΘΙΙα πὶ σογοτοί, υἱοίου ἴῃ Χαδπίϊΐο {Ἰππι|ῖη0 
ΙΡϑ 5 ΠῸΠ ΘΟΙΡΑΓαΪἑ, ααἰ ροβί ἃ Οτοίθηβιθα 5 ἴπ Πο- 
ΠΟΙΘΠῚ ΓΘΡῚΒ 581 Θ'ΟΔΙ Δ Π ΘΙ ΔΡΡΘΙΙαίαΒ οδύ, ΠΟ α π 6 
οἰ ΤΘΌΊΟΓΟ τοσππ ἰτδάϊἑα π. αἱ ΟἾΥΘΒ 6 5110 ΠΟΙΏΪΠΘ 
ΤΘΈΟΙΟΒ ΔΡΡΘΙαν, α αὶ Ροδί ἃ τορο Ττοο᾽ (ΤΊο0 Ὁ) ΤΤΟΙΔΕΙ 
ΑΙΟΥΙ βαπί, οὐ ἔθ ] πα ΑΡΟΙΠΩΙ οοπ δε π|0, απθηὶ Κ“ΠΏ]η- 
{πϊπατι ΔΡΡΘΙ αν: ΟΥθίθμϑοθ ΘΠΪπῚ ΤῸ 5] Π πη γοοαπίν 
Α ΠῚ 108. Ηϊΐδηβ οὐδίιο 3075 τούτοις (ὁ Υ, ποί.) 8080 χαὶ ἐβα- 
σίλευεν --- ἴθ.1Ὁ0 --- ὅϑεν γα ]46. 5ΒΟΙΟΙΙΟΠμ. 5886. πη ]αύππη (6- 
οἰαγαπηί. , 

89620 ᾿ΟἸανίαπι ορρί πη οϑί ἴῃ ἔμῖ θα ΟΟΙΟΡΠΟπίοσα πὶ, τ] 
ΡΟ] οοἰατ, ἀπᾶθ ΡΟ] ΟἸαγῖαβ. Α ΠῚ 800. 

6 δϑίαίθ ϑ'θυυ οατῃ οοηβίοί, Θχθαπίθ ααδιΐο βϑθοι] 0. ΘᾺΠῚ 

ΤΊΉθοπο ῬΒΠ]ΟΘΘΠΘπῚ Θθίθσοϑ 416 ΘΟΠΥΘμ θ8 Θ,ΘΙΠΠΠ Δ ΠΘΟΓΊΙΠΙ 
ΘΧΟΊΊΒΒΟΒ {π|586. ἰη6 1 Θχρ]ογαία, τοίογαβ. 

21 Τῆιοο ἐπ ΒΡ ῬΟΡ ΙΒ ΓΔ ΓΒ. ΘΤΘΙΠ Δ ΠΘΟσι ΠὈΤῚ5 ἀπδουπιῦ ἀοτήστηα, απᾶ 



ῬτΟΪ ΘΙ 6ΠΆ. ΥΝ 

6 ΚΡ δὰ Τῇθοποπι [ἰόθαΐ τοΐοσθ. Αο βομο!αϑίαθ Κὶ οοίθυβαπθ 
ΠῸΡΊΒ,. Δ 8 ΒΆΡΙα ΟΟΡΠΟΥΙΠΊΠΙ5, Ώ1}1] 6586. τοὶ απ ΟΙΠΊΠΪθΙΒ 
Β0}|0}118, ααδ ΔΙ] πα πὶ ΟΕ ΠΟ ΠΙ5 ΒρΘοῖθπη ΠαὈθηΐ, ΘΧΘΙΙΡ 5 
1ΠΠ|Ὸ Δ}1 {15 οοπδίαί, Ῥϑα]ο. Ρ] 5. δαίθπι γϑί βίου θ5. 115 οτδπι- 
τη δ 1015. ΘΟποΘ θη πὶ οϑί, αἰ θαμὰ δοίαίθ ργΌρ 8. δὉ ΑΙοχδπατ- 
ΠΟΙῈΠῚ (ἸΒ0ΙΡ}1πη8, οἱ βοἰ θη ἃθθβϑθηΐ ααδηἐα] πο πα 16 ἀοοίτ δ 6 
1π ᾿ᾷ60 508Π0118, ΘΟΠἐα]Π556. ἸηΠΠΠηπτη πο οϑί (οἵ, 2511) 3043). 
ΑἸΟΧΔΠα ποτ πι απ] ἄθιη τποτθηὶ (1 6 ἢγΡ πδδβίς. θρρ. 19) 5ο1ο- 
Ἰαϑίϊοα, ΘΟρ ΠΟΙηΪπἃ 8.118. ἸΟΘΙ] ΡΟ Δα ἀθηα] οἱοπὲ γοῦῦα παρ᾽ 
᾿Α΄πολλωνίῳ τῷ ᾿Αργοναύτῃ 36915, απδ Π1}}} γοίαὐ {Π1 ταὶ οἱ 
βιδοί ἀποαδιητηοο ΑΡΟΙΠ]ΟΠΪ βοΠο]ίοη Δ 1289 ὁ δὲ βουχόλος 
(ΤΠ θοῦν. ΠῚ] 35) ἁπλῶς αὐτοὺς ἔφη φίλους εἶναι. Νοαπθ δὰ 

ΘΠ θη ΠΟ 6586 608 ΙΟΘΟΒ θυθημοβ ΑἸΧΘΙΒ, ΟἋΠΟΤΙΠῚ Δ ΟἰΟΥ 
Ὀιάγττπὶ ὩΥΘΥΒα ΤΙ υἱἀθίασ. Ουδιηαπδπῃι αποά χειρύλος 8ῃ χεί- 
ρουλος (140:5). ἃ0 Ποὺ ρῥιϑοϊδίαιη αἰοϊψιν (Θομμαιαί Ὠ]α. 252: 
χηρύλον ΑἸ. ϑ8ὅ χηρύλου 150), 14 πα}}0 Ιοθ0 ἢδὸ ἴπ τὸ ῃᾶθθῃ- 

ἀππη οϑέ: 564 Θρτθρὶο ΒΟΠΟ]10 58 19610 ἃρραγοὶ ΠΙάγτὶ βργοία 
᾿ηἰουρτοίαιοπο Ριπᾶ. Ν᾿ Χ 114 Ατιβίδιομπαμη 5661 1ΠΠππὶ τη} 1586, 
πὶ ᾿άθηη, ΟρΙ ποῖ, 2600 περχνός᾽ ἔστι δὲ εἶδος ἀετοῦ Ῥ οἰυβάθῃι 
ΘΧΡΠΙΟΔΠΟΠΘ ΠῚ ΔΙΊ ΟΧτΒ οϑὲ 1) (11475 ἰογίαββα ἄλλως οδὲ ἃ Ρ 
ΒΌΡΡΙΘΒΒΙΠ.). οἵ. ἀρετή ἃΡ. Αἢχ.- Βαο. ογυ. Πρ. ΧΧΥΠΙ. [Ιὴ 
415 ἀΟΙΘαΒ. ΤΠ] ΠῸΠ 60 (00 ΥΒ]18 ρο586 δἀάποὶ. ῬΑΙΠῚ 6 
ϑυϊάδο 9]. 2 οορποβοί τ, ἀπο 00 τα γοοὶβ ἄνδηρα ἰαίθ 
Ραίθηΐθιη νίμη ΠΙάγτητιβ ΟἸΓΟΙΠΙΒΟΙ ΒΘ: πδὸ ἀθ οασβα, αὐϑηη- 
ααδηὴ ΤΉ ΘΟΠΪΒ ἀθἔηἸ 0 ὈΓΟΥΒ, 564 ροιβρίοια 629 Ρ 89 5’, 
μᾶποῦ οὐ ρουίαγθαία, 50. ΝΊο. Θ ὅ76 (οὗ. δυϊά. ρ»]. 2) οἱ 
ΤΠ θοον. 99 (Η65. ΕΟ 1ὅ270 (ΒΘ ὅ343)), ΡΙΘαίοῦ ἘΜ 10139 (οἵ. 
Ηδιρ. -ϑυϊα. 91. 1) (ταάιίπσ, αὐ ἀἰββοπβουὶηὶ (κυρίως ΤΉΘΟ, 
οἱ δὲ ἨδΔΥΡ.) ΘΧΡ Θά πρααϊί, ἀΙΒΒ6Π515586 ἰδπιθη οοπβίαί. ΝΘαᾺΘ 
ἴῃ γ. ἄφλαστα 26} 296 Ρρὴ 128ι1:9 κ' μοῦ ΠΙάγιη σγοϑί ρα ϑαηΐ 
(ϑομπας 80), βθα ἰπίο ΑΡο]]οάουὶ ἱπίθυργθίδοπθπὶ 8] 06 }1118- 
αὰ8 (πρυμνήσια 26} 123:5 5. "-- χατὰ εὐφημισμὸν 30 295 Ρ 
10.20 ὃ: χατὰ ἀντίφρασιν 50!. ΑὮ ΟἿ! Ἐρ' ἴῃ 50... πιδγρ, 

ο04. Ῥαγ. 2723 ἃρ. Βδοίιη. [,ΥΧὸ. 296 ΕΜ 17742 Ιθχ. Δρ. 496 

1) Νοη Αὐβίδιοηὶ ἱπίθυργθίδίϊο νοοΐβ κρόσσαι Μ 268 (ΕὙ164]. Αὐδῦ, 24) 

ΘΧΠΙθούαν 1229:, Πΐπο ἰδπιθη τηϑηανὶῦ. ΟἿ, ῬΏΙΟοχ. ἰῃ ΕΘ 8485: ἘΜ ὅάθει. 

Τὴ ρατίθ γοῖα βιιπί, αιι86. 6 ΘΟΠΒΙ ΠῚ}: βομο]ο (ΕΘ 1. 1. ὦ ἘΜΕ 1. 1. 48) Οὐῖο 

ἀποία {δα !α 1. 



ΤΙ ῬΙΟΪΘΡΌΠΙΘΠΔ. 

56}. ΑΔΑΡ. Α 1089), Θαϊπ8 ποιηθη ἰδἰθί, 1 θθιϑπὶ ᾿Θοίου  θπ18 Ορίϊο- 
Π6ΠῚ ΤΟΙ παππηΐ. Πθηΐϊαπθ σέσυρνα ὃ 2121 βοιιπιας θ2, ἀπᾶθ 
181} οχίπηα 1, οἱ “απέρσιοι 88 1841 Ηρθ., ““απτέρσαι, ἴῃ 
απὸ Θοποογάδηί, ᾿ῃΠ πα τ 8.440). 

Αἱ β'ηι ἰδία ΤΠ ΘΟΠβ: ΘΘαῸΘ ΔΠΟΥΙΠῚ ΤηΔ ΡΒ ΠΪ ΠαΒυ 6 ἀοοίδβ 
που ΓΟ Π6 8 Ἰαίθγθ ἴῃ ἤδ ΘΟΠΡΌΙΙΘ πΘη88 1118 τοί Πὰν δὲ Ρ1Ὸ- 
Δ 11 Δ} 161 Ρροίοβί, ΓηΒ᾽ 6:18 οχίδί ἰοθΒ 87725 πλησίον δὲ Γυγαίας 
(ν. ΔὈΡ. 61.) εἰσὶ τὰ Εἰνάριμα ὄρη, ὅπου φησὶν Ἡσίοδος (Θ 
904) εἶναι τὴν ᾿Εχιδναν : Ἰθοίο ἴῃ Ηομμοι Β 783 ρᾷθπθ ΟὈ] ἰοταία, 
ΠΟ ΡῬΘΙΡΙΘΧΘ Ἠδβιοάο ποα 6 ἈΒΒΟΙ Πα Π06 Β0Π01}10. ΤΉΘΟΠΙβ, 
γΙ ἀρ] οοί. ὙοΥαπιὶ ΠΟΙηΘη Β.Ὀ] οἰ θαι γος ἀπ γοθ τϑοϊδιηδηΐ 
86}!. Α1. 26829 τὰ γὰρ ριμα ὄρη τῆς Κιλικίας εἶναί φησι 
Πίνδαρος (Ρ 181) χαὶ Ὅμηρος (]. 1) οἱ 568}. ῬΙπᾷ. 1,1. ὁ δὲ 
Πίνδαρός φησι Τυφῶνα ἐν Κιλικίᾳ τεϑράφϑαι ὡς χαὶ 
Ὅμηρος (864. Β 788), ααοιτιη ἰδηία, οδὲ δα θδ 8, τὸ οαἱ τϑά- 
ἀοημάππηι αἰγαιμηαπθ 51} ἀπ ατὶ ποααθαί. Αἰααὶ 5 μαΐο μᾶθο, δαΐ 
186 ἱποοηβίηθϑθ ΘΠ ᾿ηΒΙ πη αἶατο δας ῬΆΙΠΟΡ ἢ γο] δὶ 18 
ΑἸΡΉΪΟΙ ἢ ἰοοο οβίθπαδίαν, {Ππ4ῴ Ῥ Υ α 6 γ6 ΠΘΟΘ586 οϑί, ΟἸμηΐβ 
᾿ρι αν ααδοβί 015. πἴ6 υἱἀθίαν οχίτι8 θ586, αὐ ἰηάἀϊροβία, τπϑποδί 
ΔΗ Πα ΟΓ πὶ ΒΟ] Οσαπὶ ἔα 8, 

Μδηθγοί, πἰβὶ ΤΉ ΘΠ 118. ΤῸ8. 8115. ἔθ] οἱ ΟΥῸ 5. Ὑἱδϑ ἱΠΡΤΘΒΒΙΒ. ΡΙῸ- 
ΟΘββιββοί, ἐσεικλήσεων απϊοααϊα οδὲ ἴῃ Πἷ5. 50} 01118, 6888 ΤΉ ΘΟμΪΒ᾽. 
ἴπ ποιηϊπδίο ἃὉ 118 ΠΡτῸ (βθοί. Υ. Υ1Π) ΟΥ̓ϑηίζοὶ οὐϑοϊ, 
νυ δον γοῸ ο]οβδαβ ΟΠΊΠΘΒ, απᾶθ οαπὶ 5600 1115. ΑΡοΪ- 
Ἰοη1], Νιοαπατὶ, ΤΠ Θοου ἢ, ΟΔΙ πο οοποϊ ποδί, ῥυϑ βου τὴ 
ΟΠ) ἀΟΤΠῚ {πη γ7 6 ΟΧ [18 ο,οββδθ οαπη ΑἸΘΧΘΠα͵α, ΘΟΠΒΡΙΤῶ- 
Τοηΐ, οἰ ἄθιη θθ86 τϑϑυπθηδθ ἀοουϊ. Ηοο δγριπιθπίπμι, απο 
ΘΧ ΘΟΠΙΡΘΙ ΠΟΠ6. ΒΟΠΟΙΙΟΥ πὶ 8.0 ἸΘΧΙ ΟΡ ΡΠ οστπὶ ροεϊαγ, ἀ61π- 
ΟΘΡΒ. αΙοθπάπη οί, απο οχίθπαδίαγ : 1Π.ΘΙ] ΠῚ ΒΘΟΙΓΙΒ ΠΠΪΥΘΙ- 

88.5. ΠΙΒΙΟΥΙΔΒ ΤΟΓΆΠΊΘ16 ΘΧΡΙΙΘΔΕΟΠ 68, απ ΙΓ πῚ οι άθιη οϑί ΘΟ ἰοῖο, 
Ἰαχία, ἴπ ΘΠ ἰγϑηβουθαθ. ΔαϊοΘ Π͵8, απ ΡΙΠΔΙΙ ΒΟΠ ΠΟΥ ΠΩ 
ΘΟΏΒθηβα (ρ. ΧΧΥ ΠῚ 5860.) 6ἱ δοαυϊγαηίαῦ: ἴϑτὴ ᾿ποουίατη αἰ] οα5 
8 τϑοίϊα8. απϑογαίαι, αα14 ΔΙ πα Πα ατὰ οἱ 6χ π00 οοηροβία 5. 

1) ΝΒ ἢπο οχ 115. ἰοοΐβ γθαυπᾶδῦ, ααἰθαβ ΤΏΘΟ αἰβοτοραῦ ἃ ῬΗ͂ οἱ 

οοαᾶ. ΑἸοχαηᾶταθ ἅρμοξ 106 Ῥ: 50}. Ὑποοοι. ΠΥ ὅ1 Αρ. Α 912 ἘΜ 1445 
ἀκμήψου (9) οοαα. ΑἹ. 612: ἀκμκηνός ὡς ἀγαϑός --- αἰϊῦον δία ΑΥΒίαΤΟΠ 5 

ΠΘηγβ. Ατὐ. 811 --- ΕΝ 49.) οἵ, κεέρύλος Ὁ. ΤΑ οἱ δροίτη ῬᾺ 1108: 56}, 
ΠΏ Θοη. Θᾶ, ἴῃ ἘΜ 2885. 



ῬτοΪΘρΟΙΊΘΏ8. ΠΥΠ 

ααδη αὐἱα δαϊπαϊοοίατ. 6 α πο ἱπίτα, ἤδᾶθὸ απ ἄθηη ΘΟμΒἰβίθ πὶ 
οδὲ τϑιϊοπομι ῬΟΙΡΟΠ θη, αἀπὰδθ οοϊημηθηίαᾳ ΟὈΒΟοατἑαίθ ἢ αἰ 5 
Ροθιηδίϊβ, 4816 ποὸη Δἰίθγα πὶ ἱμυθηϊ τα, αυδαδιηηίθπιιθ ΘμδΙΤ ΠΕ 
Ῥτδοβου θθθαίαγ. ϑα β, ογθ 0, τουτὶ ΒΡΘΙΆ 6 ΓΙΥΘΟΡΠΪΓῸ ἴρ86 
ποχαοῦαί: ᾿ΘΟΙΙΤΟΒ ἰρι ναι 1116 ρατηβ δα οΟΙημηοάδιῃ Δροιθθδί 
γίατη δαί 5101: ἱπιθυργοίαθαίασ. Τίδαθ πὸπ αἱΐτα, προθϑβδιῖδ ᾽) 
ΘΧΟΌΓΤΟΙΘ δ} ΒΌΡΟΓΥΔΟΙΪΒ ἱπηπ] ΟΥΑΙ] ᾿ἰοαϊ 80 πὸ ἴὰπη απ! άθῃη, 
οαπὶ οχίοσιπὶ ᾿860, ΘΠ Ἰοπἰβ. ναγιθίαίθ, δαοίοσαπι ἃθαπαδηί8, 
ΒΌΡΙα ἰά, αὐοα τ65 οΟχΙροθδί, ΠΙΟγαΐββθ6 γα 0116 οϑὲ. Ηδθὸ 
γΟΓῸ ΘΟΠΙΠΘΗΐΔΤΙ παίατα οἰϊδιηπαπι αἰβριοἰΐατ. Ἰπηρθαϊίαμῃ ἔδοϊέ 
Ἰθοίίοποπι γϑυθοταπι ὑασῦα παιηααδπι δα δ, τηδχίτηδπι ρδιΐθιη 
Υἱχ υϑασδπι ἴῃ ΒΟ ΡΙ 8 ἀθργθιθηβα: 6 Πιάγμι ἐμ ΒΘ ΓΒ. ΠΟῚ 
αὐ πὰπο ἔοτθ ἱγαποδίαβ, 564 ΘΟ οῖβαϑ ἰϑτΉ 6 ἢ ΘΠ ΓΤ ΟΠ ΘΒ 80 1080 
ἰοτίαββθ ἀοοίοσιιπι ροθίδγαπι Ἰοοἷβ Βα πάθ ἥἰσηηαίαϑ ΔρΡΡΟϑΒΪΒ86 
ἀοοοὶ βοϊμο]δβίαγαμη 86. Ἰοχίθοσαπι ΟΠ ΠΪΒ. ΘΟΠΒΘηϑι8. ΤΌΪΒ 
γΟΙΒΙ 5. Βοογοία, ἄθουτιπὶ ποπηΐπα, ΘΟΠ Πα ΕΓ: ΒΕΠητ ἔτη, α8- 
ΤᾺΠῚ τορίοπαπι ααἱ ΕΑ] οβϑοπί, ὃχ ἐπιχλήσεων ϑεῶν 1106}10 
Θαπὶ ἐγ ἀἸἀἶθθθ βαρτῶ οΟρπουΐπιιβ. ΟὈβοῦτο 80. γϑαὶ ργοοα] 
οδίθπ πα τὸ8 ἰδ θαϊδοαπθ: τηδηϊοβίαπι ἔδοιαπί Ἰοοἱ δά δουρί 
πη ἰπΐτα, 886 ΘΠ] ἀπχίβθθ 6 ραγαίδ, 118, 80 Ῥᾷθπθ ρα] θα πηᾶ- 
ἰοτῖα, αὐδπὶ Βαροτίοτα βδθοῦ]α ἴῃ ΔΠΠΠ]Π08 ροθίδϑ ΘΧρΙΔηϑη 08 
ΘΟΠρ ββογαηΐ, 6χ Θοιηπηοαο, απ86 ἀρίο οἱ δα τοι Δρροβιίθ ἀϊοίδ, 
γ᾽ ἀογθηίαν, ἱπίου ϑπ8, ἰϑιηαθδηι 8118, ΓΘΟΙρΘΓΘ 3). ΜΙΏΙΠηΘ ΘΙΡῸ 

1) Νοι δα νίγυμη ἢος τοβθοδη 1Π}| 6586 Υἱχ δὲ αποᾶ τποπθϑτη. ΝΆ 

ῬΓΔΘ ποβϑέυῖβ βαιϊβ δι ρα [αἶβθθ ΠᾶθῸ ΘΟΙΗΙηΘπΐαγία οΧχ 118 οὐδποῖτασ, ααδο 

ἴπ ΒΡ Ἰουθ8 οἱ νἱπαϊοανὶ: Ρ. ΧΧΧΙΥ Κυτεναῖος οἱ Κυτινεώτης αἰβοογηῖῦ 

οὗ, 5 τϑοῖο οοπίθοὶ, Τσοορῃτόμθιη οχαρὶταῦ αἸβουμηθῃ 1Ππ τηϊσταπίθαι, 1Ὁ. 

6 τοῦυβ 80 Αθπθϑα 'π οἵὰ ΤἬγϑοῖδθ ρσοϑίίβ ἀρὶζ, Ρ. ΧΙ, ογίαββθ βου Π]Δο] 

Ῥυίβουμη ποηῖθη ἰοϑπηοηΐο Επαοχὶ ἔπτηδῦ, Ὁ. ΧΙ. οἱ αὐἱᾶ ἴῃ ΟΟΙΟΒΟσ πη 

ΘΟΙΟΙΒ ΘΠΔΥΤΔΠἀἶΪβ ΤΙ ΥΘΟΡΗΤΟῸ θεσαν (οἵ, 8185) οὐ αὐἱ γοτὶ ἸΟΟΘΟΙΠΠΩ 

βἰταβ βἰηῦ, ρ᾽ϑηΐαβ. ρουβθαυϊζαγ οἷ, 25211.19 29819 ἢ. Οσϑ Οὐγ080 ὙΘΓῸ ΡΘΓ 

ΟἸΊΠΘΒ ΓΑ ΟΠΘΒ ἰουϊς, ααϑη 50]]1οἷτθ ροιροπαθυϊ, οααΐο ᾿υαϊοατῖῦ, ΟΡυΪπ.6 

50}. 12950 ἀροϊαγαίαν, απο αὐϑηινὶβ οΘΟπίγϑούῦπτῃ ἀγίθπι οἰαβ 51 ]Π]Π πὶ τϑίθυί 
(οἵ, 119:8 81022 81781::). ΟἸΙΠΪΠΟ ΠΟῸΠ Ηἰπηΐππη οἱ ὑπ, ΟΠ ΒΕΒΡΙΟἸΟΒΌΠΙ 

ΘΌΠΙ ΡΙΌΡΘ υπυπαποᾶσαθ σοῦραπι ἱπβί αἸοβὶ βίτηα! 80 ἔφ] ]δοἷβ ροθίδθ γϑυ- 

58.556, πηϊαβουϊπβαπθ ἰδίουϊαθ Δηρι 08 ΡΟΥν Θβ ραββο αἷδο. 

2) Πρ οοβ, ααδθ Ρ. ΧΙΙΧ ἡ. 8, 1, οὗ ἱῃρτυίπηῖβ 101: αἰβραίαν!. ἘΣ πὶ 
τηδριδ 6 ῬΑτΟΪ Θουατη ΒΟΒΟ]Οσπι, ααἰθὰ5 ὈτουΌοΥ βἰταβ αὐ απ, αν] ΟσΩ, 

τηοπίϊατη ἱπαϊοδηΐαῦ αὖ 18826, ΔΗΔΡΎΔΡΠΘΗ Δασδτη Βα Ό6580. γι βί πη 1]6 

οδῦ, Πα, αυδθ βαρτα αἰχὶ, πο 60 ἰαθοίαοίαπίαν, ααοα ποπηι}] 86 ἔαθαϊδθ 



ΠΥ1Π ῬΓΟΙΘΡΌΙΙΘΗϑ. 

ΡΘΟ]Πτ5. οαϊαδάδμῃ ἀοοίσπδθ ἕδπηδη αὐ ΑΡΟΙ]ΟΠΙΪ 50 Π01118 ἤδο 
Βοιρίατα, Θαπὶ αἰθοίαβθθ ραίοί. 564 μαῦθθαΐ πδθὸ ἄθυῖδ Ρ7Ὸ- 
γἱ ποῖα, ααἃ ΠΟΙΟ 581 ΔΙΒΙ 1 (οἵ, Βαρτ. ΤΥ ΤΟΥΤῚ π.) οἱ ουϊὰβ 
ἱπρΘηΐο ῬΙΆΘΒΘΩΒ β0Ι6ηΠ18, Δβδιπο ἰθΟΤΘ απϑοβιία, Βαρροαϊίαγοί 
αποάδηη πηοᾶο ρῥτογοθαγθίασ. {πγὶ νἹἀθ!]οοῦ οὰπη 115. ΔΙΠθ18, 
αα86 ΒΟὈΤΙΟ φτϑιητηδίϊοο ἕδη] το5 βαπΐ, ᾿ηἰθιηρία!! ῬΟΘΠΙΔΙ8 ") 
[θη Ὀταβ αἰβοπίογθ, δυπ οἷα, ΒΟΙγοσθ, ἀθρυθθπάοσο απ8θ αοβὶ- 

σηϑδϑθί ρορθία, ρϑβϑιη 6005 οίουοθ 16 τοίουγοί ᾿πυθϑιρ ΓΘ 
ΒαΒΟΘΡίΟα 16 ΤΠ ΠΟΙ] 18, Βα βίθοι:, αὐ Θαγα 6. δ᾽ πηα] 50] Π]Ὡ ΘῈ 16 
(Θβ πη ΟΠ απ Θιμθιτιουῖς, ΟἸΔΙαΒ βᾶη6 πδ8 νἱτίαΐθβ Θ᾽ ποογοπΐ, ΗἾΒβὶ 
αΠ ΠΟΙ Πα οαϊπβαιιθ Ιοοἱ ΒΟΠο] α, ΤΘΟΘΠΠΟΓΠῚ ΒΟΉΝ 165. αὐ τη- 
οὈβοαπθηία, ὈγΘυ δ 1 τι5 ταδχίπηθ γοχϑῆδοί. Ἐχθμ ρα, ΡτϑθὈθηΐ, 
51 ΘΧΘΙΊΡΠΒ ἴῃ 16 πηϑηϊΐοϑίδι ΟΡΒ οϑί, βόο]α 1021, 1027, 
ΘΠΟΓαΠΙ Δ] ΘΙ ὈΙΌΡΘ δα βαπιδίθιη ---- ααἱα Θηΐπιὶ δι ΒΘΠΒΆΠΗ 
ἀοριἀογαίαγ Ὁ ---- οοπἰθοίασα Του θαγΘ, 8] [οστιπὶ ἈΠ παίθπιβ 88]- 
ἴθιη ἰθρμδπὶ Ὀθπϑίοῖο ἀ6] πθᾶσθ οοπθρις (ρ. ΧΙ): αυοίθηβ 
γΘΙῸ, ὉὈῚ Ρ] τ πηατη ᾿ἰπίογοϑί Πα]Β. ΠΟΙΒ6 ᾿παϊοίατη, δὰΐ 1Π8η18, 
γοῦθα ἀδηΐ 56}|0118, ΘΟ] Δ η{1, αἰ ἰδηηη αδπὶ 1Π ΔΡΟΙΙΒ ΟὈὐοΘηΐ. 
Δο ἰδίηθῃ, ἀπθ ΙΒ 118 Βἰπί αἰλοπαδία, ᾿πίργνα δα, ὩΠ]Ιοσατα ἴπ- 
δρἕ5 ἀθρταγδία, δα ΤΉ ΘΟΠΙβ ᾿ποοῦπϑη ΑἸοχαηάγδπι Τ ΥΘΟΡὨΓΟΠΙΒ 
οἰϊδιηππαπο ἸΘρῚ 1πίθ! ] ρθη! ἴῃ ἢ80 τ ἀπ ππι 6588. ποαα]ί, 

Βοβίαί Οὔ ΘΙ ᾿πο Πα ἸΒΒΊ τ 8, Ῥ8 15, αὐ 118 φταδ 5 ἀσϑτη, 60] ἴῃ 
ἢδὸ 16 πιὸ δαϊαγογπηί. Εἰ ααϊθυβ Βθοῖδθ Αοϑάθιηϊδθ ΠῸΠ 80 ππὶ 
60 πΠοΙηϊπθ, αποᾶ ΠΙὈοτα!Πἰαΐθ οἷα δὰ ἔπη βαβοθρίπμη ΟΡ 
Ρογάποογο Ιου, 50α θϊδιη 60 τὴ] σταία Ὠαθοπᾶδ οϑί, αποα 
τηδρΊ δ, 8118, ΘΟΙΠΠΊ ΘΠ ἀΔ0Πη6 Οὐ απὶ τη] οἱ ΘΟΠΡΌΓΘΠΑῚ ἢ 88 ΘΟΡΙΔΒ 
οἱ ἀἰρογθηαϊ ραιαυτ. Νϑο ταῖπαβ Βαρίο Μιηϊβίοσῖο Αὐαπι Γλ6- 
ΤΥ Π]16 φταίδθ ἀθ060, ααΐρρο ααοα ΡᾺὈ]1ΟΪ Πα ΠΟΙῚΒ 1π ἰθι- 
ΡΒ νϑοδ ]Πθ 1} ρδίθπίϊ 56Π16] ἰξου τη 16 ὈΘΠΙΡΠΙΒΒΙ ΠῚ 6 ΡΥΘΘΌΠΘΙΊΙ. 
ΟΟἸ]ορίοααθ, ααοα ΔΙ ΟΥΘ5 ΒΠΘΠΆΠ86 ΡΙΌΥΙΠΟΙΔ6 ἸΒΟΙ ΡΠ 1Π85 πηοαο- 
τοῖα, 80 ΤΙΝ ΘΙβοη ΒΟΠΟΙΓΟΠ 86 ΒαΠπητ δ οταίϊδ 5 ἃΡῸ, Οαϊ 5 γο]πη- 

αἰΓΟΥΩΘ 16. ΒΟΠΟΙΪΟσπὴ (οὗ, ΙΟΟ05. 6χ ΔΡρο!οᾶου ὈΙΡ]]οἴμθοα δαβουϊρίοβ) 
δα ἰάθη βυμητηδυΐατῃ τραϊγο νἱαθπίυγ. 

1) ΝΟΠ ῥυμημμη 6 σ,ΘΙ τη ἰ1οἷ5 ᾿Θοῖββο ΤἬΘΟΠΘΙη βὰ8 βροπίθ δρραγού: 

αυοαβὶ δἀποίδίαμπη [ΐοὸ 116 ἀπὰπὶ ΔΙ Θὰ θ ΘΧΘΠΡ πη ποιηΐηθ αὖ οταΐ 

ΘΟΠΒΘΠΓΔΠΘΙΠΙ ΟΔΙΓΘΠΒ ἴῃ ΟΡΘΙῸ οἱ ρυϑθβδίο ογαΐ, ἰᾷ απο πιϊπίπιθ γοεΐ α18- 

ΒΙΤΩΪ 6 οϑῦ, ἴδ ἰπ Ὠΐϊὰ8 Β50Π0}115 τενὲς β'πη. ἱποίἀ θιπιηῦ. 



ῬτΟΪΘΡΌΠΙΘΠδ. ΠΧ 

ἰδ8 ἴῃ πα}1]8. γΘ τΐ πὶ ἀπηααδηι ἀοία!:. ΡΙ συ πη ατη γοῖὸ ἀθῦθο ΥΥΥγ1- 

Ιατηον2- ΜΟΘΙ]Θ μου, αἰ ΡΘΙ ΟἸΊΠΘΒ ΔΠΠΟΒ ΟἸΟΒ οἰδὶ ΠΟ 60Π- 
ἰοχία οατα π᾿ ΘΟΠ οΙθπο ΠοῸ ΠὈΤῸ ἱπβαπιρδὶ ἰδία, Παπηδηϊαίθ 
ἀοβι ἀοτῖα τορϑη 8 ΘΧΡ] ον οἱ Ῥγϑθυθηϊ, αὐ ΟΠΊΠΪΠΟ οἷαϑ γοα- 
(αἴθ ἃ0 ΘΟΠ8110 ἔδοίαμη ο580 αἱ οχθαί φοτδ βίη 0. ΔΏΪΟ ΡῥΓΟΪ- 
ἴθα;, Εἰχιτηῖα, ρου Παθ Βὶ Βοϊἐσοπβίθιη ἐδοα]αίθιη ταἱῃϊ ργαθθαϊ, 
αἱ 6 ΟΘΠαΙΠΙ ΕἸΥΙΠΟΙΟΡΊΟΙ ΘΧΘΙΏΡΙΒ ααϊοαπ!α δα δηΐαπϑ, 5080- 
πὰ ΡΟΙ ποσοῦ Θχοθθ 6 Ῥόββοθη. ΟΕ Οθοτέ ααδηίορουθ τη6 0}]]- 
ΘΆΥΘΥ 60, αποα δα ΘΧΘΙρΡΙαμη δ οδηΙ οοαϊοὶΒ 1807 Δ Ὁ ἴρ80 
ΘοΟπἤθοίιπι 50}|0118, Μαγοίδηὶ 476 θχοαίθυθ τὰ]Πὶ [ἰοϊΐ, βαρτα 46- 
ἸΠΟΠΒίΓΑΥ!, ΒΝΊΘΒΘ ῬΥϑΘίο 8118. Ρ] ΠῚ πηδι ΤηΘῸ ΠῚ 1Π ἀβθ.πι, (086 
ἴπ ΟὈἸΒΙ ΠΆΗΙ ΘΟΘΊΟΙΒ 845 τηΔΙΡῚΙ θ5. οἱ ᾿πίο ἰ1ηθὰ8 δαποίδία 
οἴαπί, ἀθβουρϑιί, ΑΜ δα, αἀποίθηβοαπαθθ ἀπθ δ οπθη απϊα 
αἰζογοθαί, 46 Βοιη8Π1 οἱ ΝοδροΟ 81 ΘΟΟΙΟΙΒ ΒΟΙΡίαΓα, ΘΟ ΓΠΟΥΘΠῚ 
τη6 ἴθοϊί, ΒΕΟουβίου ἀθηιααθ οἱ Υ Βοϊββουδὶῃ 4118. οἱ ἃ118. τοριδίϊ 
ΘΟάΘΠῚ ΒΘΙΏΡΟΙ Β[π610 ρτϑοϑίο ΤΏ1Π1 Θ586 πΠοῸη ἀθβιθγαηί. Υἱὲ οπι- 
ὨΪΌ.5. 5 γν. αἀα, τἰᾳ ὈΙΙΙΟἰΠθοαστιπὶ ργϑοίθοιβ ΝΟΔρο δηδ6, 
γοποίαθ, Ῥδυβίηδθ, ἱπΡΤΙΠ8 γϑΙῸ Ῥαϊδίπαθ οἱ ΕΈΒεΪΘ, Υ ι!- 
οᾶπδθ ὈΪΠΙοἰμθοαθ ργϑοϑίθοίο, ἴῃ οχιία ΟΡΘΙΒ ΡΓῸ ΟΥ̓ΙΟΙΒ. 1 Τη6 
ΘΟΙΙαδΒ ἀθοϊίαβ οταίαβ ἃρΌ. 





ΒΙσΊοσαπι (Δ Π]ἃ. 

δου Ὁ]ΟΥ 

} ΥΘΟΘΕΌΪΟΥ 

ἘΠῚ5. δἀάϊθαχη τηθ] γᾶ, Τ ΟΟΥΥ ρα ῬΥΔΘΌΘΙΙ βισηϊποαύ 
δ᾽ ΒΟΒ 0] 18 

8 Ὗοη. 4716 Νίοορίαθ 

ΟΙΗΪΒΙ » 971---1066 ῬΑ ϊου]α πη ἢ15 ΒΟΠΟ] 115. ̓ πβου γα 

82 ΔΙ΄ου οοὔοχ Νοθίδθ 

83 Νθαρ. ΠῬ Ἢ 4 

ε οοἄΐοοθθ Τχοίζθ 

ῬΔΙΔΡὮΓ 515 

. 88 ροᾶθχ αἰογίποίαθ οοτητηθηΐα "1 ΤΖούζί δὶ 

Υ ψαΐ. 1801 

Τ᾽ ΤΖοῖζα 

(ἢ) οἸαβ815 ([5886]} 

α ῬαΥ. 2123 

11 οἹαβδὶβ (Φομδη 18) 

ἘΞ Ἐῃοίδηα", αἀδ6 ΘΧ δ8ο Οἷα 586 γϑοθρὶ 
ὃ γαΐί. 1806 

6 
γι ΑἸΔΌΓ, 222 

» Ῥαὶ. 18 

ἃ ῬΑ]. 204 οὐ βοιϊδοηΐαητθ Ῥούίουϊ (ἀϊοσι ποία Τ'Ζοίδθ) 

Τρ Ἑϊχιδοϊορίοσμι ἀδπαΐπατμη (ΑΒ Ἐδ102.) 

ἀοα ον οΥ ΤΑΔΥΡῸ οϑύ Τθύζϑθ 

ἜΞχηρᾶο 6Χ διοίου β νου ἱβ Τχθίζδῃ, τηοο ὨΪη0 11 1 6586 ΘΟΥΤΙ ΘΠ ΙΗ, 

τη 0 αἰχυπηαθ Δ ΌΟΥΑΓΘ (Υ. 24 23) τηοπϑί 

Χ 1) 50}|011158 δ᾽᾿πιπᾶ6 (6 Κἴδρῃ. 811.) οχοθυύρ ϊβ δρροβί πη ΤΟ ΘΟΡΈΧΟΠΒ 

ποθ δύ ἰρ88. ΠΟΥΘΟΡὮΤΟΙΐΒ. σοῦθᾷ (Χ Δ) δαϊθούα 6586 βιρῃϊποαῦ 2) ἴῃ 

ΠΟΥΪΒ. 86 ῬΓΟΪΙΘΡΌΙΙΘΙΪΒ ΟΟΥΤ Οὔ γα 5 αἰβύϊηρτιλῦ 

Ἴ οοΥγαρύθ!αβ, ΤΤ' οοιητηθηία Τσοίζαρ ἱπάϊοαῦ. 

Αἀάοπᾶδ οὐ ΟΟΥ ΡΟ. 
ΟΥΑΥΪΟΣ ταΐηΐ Δθουδηΐὶ ἱπ ΠΟΥ Ββί μη8. ΒΟΒΟΙ ΣΟΥ γα Ρ]ΔΡΊ] 8. οἵ ἱπ ῬΙΟΪΘρῸ- 

τηθηΐθ ΘΟΥΤΙρ πα Ϊ5 Β. ΗΟΥ͂ΘΣ 50848}15 δαϊαϊθ. 

8026 1. “ἐδην 4998 οὗ, 18529 Ῥίο]οιηδοὶ ΟΠ 6 μη] ὃ 

465 οὗ, Ρ10Ὸ11. ΧΧΥ͂Π͵ΙΙ οχίι. δ78 π. πο ὑγαπβία! ἡ δᾶ. “σαμι Τ᾿ 
10.185. 80}. (411. ΠῚ 224 ὅθ530 6110 οὗ, Ῥγ0}1. 11 
4820 γύψ αὐ. Ηδ68. τόργος θ8:5 αὐγάσαι᾽ βλέψαι ὡς καὶ ᾿ Ησέοδος 



ΧΠη Αἀάοπᾶα οὖ ΟοΥτὶροπᾶδ. 

(Ε 417) πιᾶῦρ', Οὐἷ8]. 345 

10. 29 50}. Β Καὶ 414 (Ρ. 441:9. 30 Ὁ) 
111}. «υϑῶδες 

1415 ἃ. τι. 46]. 

1θ25 οἵ, 50}, 6 ρ. ΧΙ 548 

9ὅ, ΑΡ. 6Ρ. θ526 (οὗ πῦρ τϑοῖθ ἃὉ 

Ηουν. δαϊθοΐαμι οὖ ἰθηθῦθ ἃ Υ͵ΔΡΊΝ. 
Ἰοσῦμη αἰἰθιηρύαυαπι 6856 Δρραγϑί) 

θθώ1 ἃ. πι. 46]. 715ἐἤηι. Υ 41 

99,117 ἢ. 8) πρόωρος (Η65.)} δαᾷ. 
ΗΡΡ. π. ἕπτ. 8 

1018 ἃ. πι. (Ογψν. ἴοα.) εὶ. 
1019. π. 1. εὐάρχῳ 

1213 π. 46].Χ 

1825 οἵ, 2701 ναῷ (βωμοῖς ΑΡ.) 
1406 τὸν ἀέρα οἷ. 111 

1489 Ηδ88. σεέρεος 
15220 ἃ. τῃ. ἔργονζ. ἘΠῚ τϑούϊαβ ἰθ0- 

ὉΪΟΠΘΙ ὦ ΤΘΟΘΡ βΒΘΙῺ 

158:ς 1. δὲ ἔϑνος 553 

158 π. ΡΙῸ 19 αἰογηνην τορ. 20 

1012: “4ργείους 583 
102:9 1. φορέων 
1θ08:4 1. νης 

1995 ἃ. πὶ. 1. ΒΏΡΥ. 18 
1135 ῃ. Οἴτης ] 

119ε0 οὗ, 3121 

196 1ἰπ. 2 1. δὲ ον. 

20026 περὲ ρὶροῖ π|6 ΠῸΠΟ ἱπ ἢ. ΠΟῚ 

1π56 7 1886 κί Πεισάνδρῳ 

208:: ἢ. 1]. ΚΙΚ. 
2142. ἔΓραϊαν- Βοεωτέας 

2110 λεοντὴν, δισελὴν Βίτη. ἴῃ Κὶ αὰο- 

αὰθ δϑύ 8016 1η 18 βουϊρίασα. Αϑρὶ- 

γαῦο Ῥγδθυαὶθύ ἰῃ ἅρμενον. ὙΠᾺΠΙ 

πούπηῦ αὐτοῦ Ὁ7Ὸ ἑαυτοῦ ὃ οὐ Τ' 

Νομθο ᾶθ0, π6 Ρ]Ὸ βρη μηδέ 8 

Βα Ὀθδηΐαν. 

2185 ἃς-ἐστεφανώϑησαν ἘΝ θ94:5 
22219 50}. μι 39 

22829 ἃ. τη. Εδ 

2845, δἀᾶ. Τ' 

28ῦφο 50}}. ΕΓ. ΟΥ 1318 
240:3 1. Κυρηναέοις 

244,4. ῃ. 1. γ2 13 

2δῦε ἀπῆρε καὶ ἐλϑὼν εἰς τ. Γ. ᾧκ. 

γ. 11.-Μ. Ρῃ. ὕπίουβ. Υ11 189 
20421 1. καλούμενοι 

21216 1, ἀπολεϑοῦν. 1. 18 πο οδὲ Τὶ, 

860 585 

2143. 1. φώκαις 
2883 1. γενέσϑαε 

2912 1. ὅ8ε 
ϑθὅ:ο οἵ, βΒοῃ. Ὑογρ. 18. 800 

8125 46]. 558 

814525 δα. 558 

8184 δᾶ, Τ' 
8243 ἐργάζοιτο ] Χἁγνέζοιτοὺ ΠΙυᾶ 6χ 

ΑἸ. 019 ἀπούπηῃ οβύ 

824 η. 10 δπΐθ σάλαγγοι ἴπ8. 11 
8382210 1. δὲς 

840.: 1]. νυκτιπόλον 

842:ι50. Ηθο, 249 ἴῃ 1. τη. ὑγδηβίογαβ 

8521} 1, παίδων 

ϑὅτιο 1. Αἐσχύλος 

8635 1. “Ἑλλήσποντον 
8θ4:, “ράκοντα οἵ, 28:10 

8θ08:0 οὗ, Βεἰύζ. 680}. ἃ. συ. Εὖι.82025 
8128 δα. Τ' 

8824 δίζεο, δίξεό σοι μάλα δὴ κέναν 
ἄνδρ᾽ ἀπ᾿ 4ϑηνῶν" ἢ ἐς Μίητόν 

σε κατάξω πήματα Καρσίν γ. 

ὙΜ}11..-Μ. Ἠρν. 1158 ἡ. 

89ὅ253 κάτην λαλεῖ [ ταῦτα φϑέγγεται 
5᾽. ΠΟ. ἃ αἸον ποία 5586 φϑέγγεται 

ΠΠαύπιμη, 56 ἴῃ ΔΙΌΠΘΕΥΡΟ Δ] ΓΘ. ἷπ5 

ΟἸαββὶβ δχύ 586. Β561Ὸ 6 6: ἱπίθ]]οχὶ: 
Βαϊο ἱρίταν οοαδί λαλεῖ. 

896, 1]. σεερῆνας 

ΡῬΙῸ]]. ΥΙΙ Ῥαϊ]αίπὶ οοᾶϊοῖβ Πα ΘΙ 
᾿εϑῦ 18. 

10. ΧΥ͂ “ωδεκαετηρέδες γοίϊπϑ ἀϊ- 
ἀποίβ ἰὐζο γ 15 βίρπᾶπᾶδθ ουδηΐ. 

᾿ ΄. 
δ᾽ 
ὃ 

ὐκαύχν., οὐ κυ Σ δ ἃ 

ἜΡΓ ΣΝ 



Τηῦοχ δου ριοσγπι (δ). 

᾿Αθῃϊρτηᾶ ΡΕΪΠΡῚΒ 1199 

ΑΘβοισίο 22710 

ἈἈΘΒΟΒΎ]ὰΒ 1θ8:10 2402 857:19 

ΑἸοχαπᾶθυ Αϑίο!αβ 1130 

Απάγοοϊθβ 1052 

Αμ μοϊορία 8149 
ΑΒΕ] 465 1700 
ΑὨΒὑΔΟΠ 5 11028 2029: 
ἈΡΟΙ]οπῖα5 ΒΠοᾶϊα5 9125 840... 869ι0 

(1429) τῷ ᾿Αργοναύτῃ 8609:1 
ἈΡοΙ]οάουιΒ ἢ 8181 
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ΕΙΣΤΟΝ ΦΥΚΟΦΡΟΝΑ͂ ΣΧΟΑ.ΙΩ͂ ΙΣΑΑΚΙΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΖΕΤΖΟΥ. 

ἡ βίβλος τελέϑουσα “υγόφρονος ἀσματοχόμπου 
ἦν ἀλαὸς προπάροιϑεν ἀδερχέα δέργματ᾽ ἔχουσα" 
γῦν δέ μὲ δορχαλέην “Ἑρμείῃ ϑήχατο τέχνῃ 
Τζέτζης ᾿Ισαάχιος ἐύστροφα πείσματα λύσας. 

ἡτοῖς ἢ τῶν ποιητιχῶν βίβλων ἄρχεσθαι μέλλουσι δέον εἰδέ- 
γαι πρῶτον τὰς τῶν ποιητῶν διαφοράς, εἶϑ᾽ οὕτω ταῖς 
βίβλοις αὐτῶν εἰσβάλλειν, ἵν᾽ εἰδοῖεν, ὅποίου εἴδους τῶν 

ποιητῶν μετέρχονται βίβλους. τὸ ποιητὴς γὰρ ἀπροσδιορί- 
στως λεγόμενον γενιχόν ἐστιν ὁμώνυμον ὄνομα εἰς εἴδη διαι- 
ρούμενον πλείογα, εἰς τὸν κατ᾽ ἐξοχὴν χαὶ ἀπροσδιορίστως 
λεγόμενον ποιητήν, εἰς λυριχὸν ἔποιητήν", εἰς διϑυραμβιχόν, 
εἰς ἐαμβογράφον, τραγικόν, σατυριχόν, κωμιχόν, εἰς ἐλεγειο- 
γράφον, εἰς ἐπιγραμματογράφον τὸν καὶ ἀναϑεματιχόν, εἰς 
ὑμνογράφον, εἰς ἀσματογράφον τὸν χαὶ ἀοιδόν, εἰς ἐπιϑα- 
λαμιογράφον, εἰς. μονωδὸν χαὶ εἰς μυρία ἕτερα εἴδη, ἅττερ 
μαχρόν ἐστι λέγειν καὶ ὀχληρὸν χαίττερ ἀχριβῶς ἐπιστάμενον. 

λεχτέον δέ μοι τὰ τῶν ῥηϑέντων ποιητῶν γνωρίσματα 
χαὶ χαραχτηρίσματα. τῶν ὃ μὲν ἢ οὖν ἀπροσδιορίστως χαὶ κατ᾽ 
ἐξοχὴν ποιητῶν “χαλουμένων" τέσσαρα "ταῦτά " εἰσι τὰ γνω- 
οἰσματα᾽ μέτρον τὸ ἡρωιχόν, μῦϑος ἀλληγορικός, ἱστορία 
παλαιὰ καὶ ποιὰ λέξις, ὧν χωρὶς ἐποποιοὶ λέγονται. γεγόνασι 
δὲ ὀνομαστοὶ ποιηταὶ πέντε Ὅμηρος, Ἡσίοδος, Πανύασις, 

τοῖς ---ἰ ἀθ ἴοπίο μαΐι8 Ῥυοὶορὶ ν. Ὁ. Κυοθηποιῦ, Οδποόπθϑπθ ρορίδ- 

ΤΠ, ΒΟΥ Ρ οττπι, ὩΥ  Ἰοαπι ῬΟΥ δηϊ ααϊζαΐοιη ἔπουιηῦ ῦ Πορίπι. 1891 αι. Κ αἴθ 6], 

Τί Ῥ͵ΟΪ]. Περὲ κωμῳδίας. ΒΥ]. 1898. 

1 φερωνύμως λέλογχε τὴν κλησιν μόνος σκοτεινὰ φράζων ἢ φρονῶν 

ὁ λυκόφρων δηΐο εἰς νἱ 2 γραμματικοῦ Οοτη. γ2 8 βίβλος κὲν Π' 
Ἴ κατάρχεσϑαε ΤΠ 

ΓΠΟΥΘΟΡΕτοπΐβ ΑἸθχαπᾶτγα 11. 1 
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᾿Αντίμαχος, Πείσανδρος, νέοι δὲ ὅσα τε φύλλα χαὶ ἄνϑεα 
γένεται ὥρῃ. καὶ ταῦτα μὲν τὰ γνωρίσματα τῶν χαλου- 
μένων χατ᾽ ἐξοχὴν ποιητῶν, λυριχῶν δὲ γνωρίσματα τὸ πρὸς 
λύραν τὰ τούτων ἄδεσϑαι μέλη χαὶ χορὸς ἑστὼς κχυχλιχῶς 

ἄνδρας ἔχων πεντήχοντα, οἵτιερ χαὶ δῶρον ταῦρον ἐλάμβανον. 
χαὶ διϑυραμβικοῖς δὲ τοῦτο χοινόν. οἱ διϑυραμβιχοὶ δὲ τῶν 
λυριχῶν εἶχόν τι πλέον τὸ πρὸς τὸν Διόνυσον πολυστρόφους 
πλέχειν τοὺς ὕμνους καὶ | τρίποδας ἐλάμβανον | διὸ χαὶ διϑύ- 
ραμβοι ἀπὸ τοῦ Διονύσου ἐλέγοντο τοῦ διὰ δύο ϑυρῶν βάν- 
τος, τῆς τε γαστρὸς τῆς Σεμέλης καὶ τοῦ μηροῦ τοῦ Διός. 

λυρικοὶ δὲ ὀνομαστοὶ δέχα᾽ Στησίχορος, Βαχχυλίδης, Ἴβυχος, 
᾿Αναχρέων, Πίνδαρος, Σιμωνίδης, ᾿Δλκμάν, ᾿Α“λκαῖος, Σαπφὼ 
καὶ Κόριννα. διϑυραμβικὸς δὲ διάσημος ποιητὴς Φιλόξενος 
ὃ Κυϑήριος. διϑύραμβον δὲ ἤτοι χυχλιχὸν χορὸν ἐν Κορίνϑῳ 
πρῶτον ἔστησεν ᾿Αρίων ὃ ηϑυμναῖος, δεύτερον “ἄσσος 
Χαυρίνου Ἑρμιονεύς. ἰαμβογράφων ποιητῶν γνώρισμα λοι- 
δορία δι᾿ ἰάμβων, καταχρηστικῶς δὲ καὶ δε ἑτέρου οἵου δή 
τίνος μέτρου. ἀριπρεπεῖς δὲ ἐαμβογράφοι ᾿Ανανίας, ᾿Αρχί- 
λοχος, ᾿Ιππώναξ. τραγικῶν, σατυριχῶν καὶ κωμικῶν ττοτητῶν 
χοινὸν μὲν τὸ τετραγώνως ἔχειν ἱστάμενον τὸν χορὸν χαὶ τὸ 
λαμβάνειν τράγον ἢ τρύγα τουτέστιν οἶνον νέον χαὶ μιμητι- 
χῶς ἐν τῇ ϑυμέλῃ τὰ τούτων δράματα λέγεσϑαί τε καὶ δρά- 
σϑαι, διάφορον δὲ αὐτοῖς τὸ τὴν χωμωδίαν γέλωτα ἔχειν καὶ 
σχώμματα χαὶ χδ΄ χορευτάς, τὴν δὲ τραγωδίέαν καὶ τοὺς σα- 
τύρους ἐπίσης μὲν ἔχειν χορευτὰς ις΄, διαφέρειν δὲ πρὸς 
ἀλλήλους, ὅτι ἡ μὲν τραγωδία ϑρήνους μόνον ἔχει καὶ οἰμω- 
γάς, ἡ δὲ σατυρικὴ ποίησις συγχιρνᾷ ταῖς ὀλοφύρσεσιν ἱλα- 
ρότητα καὶ ἀπὸ, δαχρύων εἰς χαρὰν ᾿χαταντᾷ. διαφέρει δὲ 
χατὰ τοῦτο χαὶ χωμωδία καὶ τραγωδία, ὅτι ἡ μὲν τραγωδία 
λύει τὸν βίον, ἡ δὲ χωμωδία συνίστησι. χαὶ κωμωδία δὲ ἐ- 
χλήϑη ἢ ὅτι κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ χώματος ἤτοι τοῦ ὕπγου 
εὑρέϑη ἢ ὅτι ἐν ταῖς χώμαις τουτέστι ταῖς στενωπαῖς ἢ ὅτε 
ἐν ταῖς χώμαις τουτέστι τοῖς μεγίστοις χωρίοις ἢ ὅτι ἐν ταῖς 

χώμαις καὶ τόποις τοῦ Διονύσου εὑρέϑη. ἡ δὲ τραγωδία 

16 χαβρένου ὃ χωρένου γ 80 καὶ δά. αι 382. στενωποῖς ὃ τη" γ2 

οἵ. ἴδια. ΑΘ 1[Π 8388νὕΡ: 88 τοῖς γῖ δά κώμοις Ὁ γἱ οἵ. ΟΥδμι. 10. 16 
πότοις ᾧ γί οἵ. ἴ0.1: πόταες ἰηῦ, 11π. γ2 

Ὅ20 
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ἀπὸ τοῦ τράγον ἢ τρύγα λαμβάνειν τουτέστι "νέον" οἶνον ἢ 
ἀπὸ τοῦ τρύγα χρίεσϑαι τὰ πρόσωπα αὐτῶν" κατ᾽ ἀρχάς" ἢ 
ὅτι τετραγώνως ἵσταντο, τετραγωδίέα ἐκλήϑη ἢ ἀπὸ τοῦ τρα- 
χείας ὠδὰς ἔχειν τοὺς ϑρήνους τραχωδία χαὶ τραγωδία. ἡ 
σατυριχὴ δὲ ἀπὸ τῶν σατύρων ἐχλήϑη τῶν εὑρόντων αὐτὴν 
ἤτοι γεωργῶν καὶ εὐτελῶν ἀνϑρώπων. τραγωδοὶ δὲ ποιηταὶ 
«Αἰσχύλος, Σοφοχλῆς, Εὐριπίδης, ᾿“ρίων, Θέσπις, Φρύνιχος, 
Ἴων, ᾿Αχαιὸς καὶ ἕτεροι νέοι μυρίοι. κωμωδοὶ πραττόμενοί 

εἰσιν οὗτοι οἷοι ᾿Ἵριστοφάνης, Κρατῖνος, Πλάτων, Εὔπολις, 
Φερεχράτης καὶ ἕτεροι, νέοι ἸΠένανδρος, Φιλήμων, Φιλιστίων 

καὶ πλῆϑος πολύ, σατυρικὸς δὲ Πρατίνας. χαὶ ταῦτα μὲν 

περὶ τραγιχῶν, σατυριχῶν χαὶ κωμιχῶν ποιητῶν, ἐλεγειογρά- 
φων δὲ γνωρίσματα ποιητῶν τὸ πρὸς τοὺς τεϑνηχότας οἴ- 
χτοὺς συγγεγραφέναι καὶ ὀλοφύρσεις ἐν ἐλεγείῳ τῷ μέτρῳ 
χυρέως, καταχρηστικῶς δὲ καὶ "ἐν᾿ ἑτέρῳ. ἐλεγείων δὲ ποιη- 

ταὶ Καλλίμαχος, ἹΠίμνερμος, Φιλητᾶς. ἐπιγραμματογράφων 
δὲ γνωρίσματα τῶν χαὶ ἀναϑεματιχῶν τὸ γεγραφέναι εἰς 
ἀνδριάντας ἐπιγράμματα χαὶ εἰς τὰ ἐν ναοῖς ἀναϑήματα καὶ 
εἰς ἕτερα τοιαῦτά τινα, ὡς “Ὅμηρος ἐποίησεν ἐν τῇ δοϑείσῃ 
τούτῳ φιάλῃ παρὰ τῶν ήδου υἱῶν, ἣν ἀνέϑετο τῷ ἐν Ζ:ελ- 
φοῖς ᾿ΑἽπόλλωνι ἐπιγράψας οὕτως Φοῖβε ἄναξ, δῶρόν 
τοι ἑλὼν ὃ Ὅμηρος ἔδωχα ἧσιν ἐπ᾽ εὐφροσύναις, 
σὺ δέ μοι κλέος ἐσϑλὸν ὀπάζοις (Οεγί. Ηδε5. 260 ΠΕ). ἐπσε- 

γραμματογράφοι ποιηταὶ Σιμωνίδης ὃ παλαιός, οὗ Ἡρόδοτος 
μέμνηται, ᾿Δλχαῖος ὅ νέος, ὃς ἦν ἐπὶ τοῦ" Οὐεσπασια- 
γοῦ τοῦ “Ῥωμαίου καὶ Τίτου, ᾿“ϑήναιος, Πρόκλος, Παλ- 
λαδᾶς, ᾿“44γαϑίας καὶ ἕτεροι μυρίοι. ὑμνογράφοι ποιηταὶ 
οἱ εἰς ϑεοὺς γράφοντες ὕμνους ὥσπερ ὃ παλαιὸς ἐχεῖνος 

᾿Ορφεύς, “Ὅμηρος, “Ησίοδος, ᾿΄σχληπιάδης καὶ ἕτεροι. γρά- 
φει δὲ ὃ ᾿Ορφεὺς χωρὶς τῶν ἀστρολογιχῶν καὶ ἐπωδιχῶν 
χαὶ μαγιχῶν χαὶ τῶν ἑτέρων χαὶ ὕμνους εἰς Δία χαὶ τοὺς 
λοιποὺς οὕτως Ζεὺς πρῶτος γένετο, Ζεὺς ὕστατος 

ἀργιχέραυνος, Ζεὺς χεφαλή, Ζεὺς μέσα, Διὸς δ᾽ 

ἐκ πάντα τέτυκται (ΟΥΡΙ. ἔν. 40). χαὶ Ὅμηρος μνήσομαι 

2 τρυγὲ 11 οἵ. ται. ΑΟ 11 88ὅ9ο χρέσασϑαε ΤΙ ἸΌ. 20 τούτω 

χρυσῆ γῖὶ ὃς μέδου γὶ ἔϑεντο α 22 τι α γῶτα" . ἐπεφροσύ- 
ναις 11 28 ὀπάζεις ἃ 82 ὕπατος ὦ 88 μέσσα 11 δ ΤΩΣ 

Ἷ - 
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οὐδὲ λάϑωμαι ᾿Απόλλωνος ἑκάτοιο (1. Αν. Π' 1). χαὲ 

οἱ λοιποὶ ὅμοίως, ἵνα μὴ μαχρολογῶ" οὐ γὰρ ἀγνοῶ τὰ 
τούτων χαὶ ἑτέρων πλειόνων. ἀσματογράφων δὲ τῶν καὶ 
ἀοιδῶν γνωρίσματα τὸ ἄσματα χαὶ ὠδὰς γράφειν πρὸς μου- 

σικὴν καὶ φόρμιγγα καὶ βάρβιτον καὶ κιϑάραν χαὶ πᾶν ὄρ- 
γανον μουσιχὸν ἀδόμενον, οἷοίπερ ἦσαν ποιηταὶ, ὡς ὁ Φα- 
ληρεὺς Δημήτριος γράφει, Αὐτομήδης καὶ 4ημόδοχος χαὶ 
“«Ταῖρις οἱ Κερχυραῖοι καὶ ὅ᾽᾿Ιϑαχκήσιος Φήμιος χαὶ οἱ λοιττοί, 
Ἰοὺς ὅ Φαληρεὺς γράφει" οὐδὲ γὰρ ἀγνοῶ αὐτός. ἐπιϑαλα- 
μιογράφοι δὲ ποιηταί, ὅσοι πρὸς τοὺς νυμφίους ἐν γάμοις 
ἐγχώμια ἔγραφον, οἷος ἦν ὃ ᾿4“γαμήστωρ ὃ Φαρσάλιος χαὶ 
ἕτεροι χαὶ ᾿ Ἡσίοδος αὐτὸς γράψας ἐπιϑαλάμιον εἰς Πηλέα χαὶ 

Θέτιν τρὶς μάχαρ, Αἐακέδη, καὶ τετράκις, δλβιεῖ 
Πηλεῦ, ὃς τοῖσδ᾽ ἐν μεγάροις ἱερὸν λέχος εἰσανα- 
βαίνεις (Β68. ἐν.81.:). μονωδοὶ λέγονται ποιηταὶ οἱ μονοπροσ- 

ὦπως γεγραφότες ἐτιιταφίους ὠδάς, καταχρηστιχῶς δὲ χαὶ 
οἱ μονοπροσώπως ὅλην τὴν" ὑπόϑεσιν ἀφηγούμενοι, ὥρφττερ 
γῦν ἐν τῇδε τῇ ᾿4λεξάνδρᾳ ὅ “υχόφρων ποιεῖ" 1 παριστᾷ γὰρ 
τὸν ϑεράποντα “μόνον τὴν ὑπόϑεσιν ὅλην ἀφηγούμενον. ] 
ἀλλαχοῦ γὰρ οὗτος ὃ “υχκόφρων τραγιχός ἐστι ξδ΄ ἢ μς΄ δρά- 
ματα τραγωδιῶν γεγραφώς. [ ἀλλ᾽ ἐπειδὴ "τὰ" περὶ τοὺς 
ποιητὰς διηρϑρώσαμέν τε χαὶ ἠχριβώσαμεν, λέγειν ἐστὶν ἀρ- 
μόδιον χαὶ τὰ περὶ τοῦ μονωδοῦ τούτου “υχόφρονος. 

Γένος “«Τυχόφρονος. 

ἘΟἾ “υχόφρων οὑτοσὶ τῷ μὲν γένει Χαλχιδεὺς ἦν, υἱὸς 
Σωκλέους ἢ Αὔύχου τοῦ ἱστοριογράφου χατά τινας. εἷς δὲ ἦν 
τῶν ἑπτὰ ποιητῶν, οἵτινες διὰ τὸ εἶναι ἑπτὰ τῆς Πλειάδος 

ἐλέγοντο" ὧν τὰ ὀνόματα Θεόχριτος ὃ τὰ βουχολιχὰ γράψας, 
άρατος ὃ τὰ Φαινόμενα γράψας καὶ ἕτερα, Νίκανδρος «4ἐαν- 
τίδης ἢ ̓ Δπολλώνιος ὃ τὰ ᾿Αργοναυτιχά, Φίλιχος, “Ὅμηρος ὁ 
γέος τραγιχός --- " ἔστι γὰρ καὶ ἕτερος “θμηρος, οὗπερ ἐγὼ τὸν 
“Ησίοδον νομίζω ἰσόχρονον, χἄνπερ τὰ τοῦ παλαιοῦ Ομήρου 
μετατρέπωσιν εἰς αὐτόν᾽ --- ὃ ᾿Ανδρομάχου Βυζάντιος, ὃς δρά- 

ματα ἐποίησεν νζ΄, χαὶ οὗτος ὅ “υχόφρων | κἂν ἕτεροι μὴ 

8 "Χαῖρις γ2να' .9 αὐτοὺς ατὰ3 22 διωρϑώσαμεν ὁ 

84 »ζ΄ | ἑπτὰ α 

4. 

5᾽ 
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“ἀρ ἐμ ον ἘΝ 

ἰνὸ ὧ 

ΣΧΟΛΙΑ ΄᾿ 8 

εἰδότες ἄλλους φασὶν εἶναι τῆς Πλειάδος. ] ἦσαν δὲ οὗτοι ἐν 

χρόνοις Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου καὶ Βερενίχης, οἵ παῖ- 

10 

1 

20 

2 

“80 

δὲς ἦσαν ἀμφότεροι Πτολεμαίου τοῦ «“αγωοῦ καὶ Βερενίχης 
τῆς ᾿ΑἸντιγόνου ϑυγατρός. | εὐδοχίμει δὲ τότε "δ᾽ “υχόφρων 
οὐ τοσοῦτον διὰ τὴν ποίησιν ὅσον διὰ τὸ λέγειν ἀναγραμ- 
ματισμοὺς οἷον ὅτι Πτολεμαῖος ἀπὸ μέλιτος λέγει μεταγραμ- 
ματιζόμενον, ᾿Αρσινόη “δὲ ἴον Ἥρας χαὶ ἕτερα τοιαῦτα τού- 
τοις ὅμοια. οὗτος ὃ “υχόφρων τοῖς φιλαναγνωστοῦσι τῶν 

γέων χαριζόμενος τὸ παρὸν βιβλίον ἐξέϑετο ἱστοριῶν τυγχά- 
γον ἀνάμεστον᾽" τὰ γὰρ ἀφ᾽ ἫἩ ραχλέος χαὶ τῶν Τρωιχῶν 
μέχρις ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἸΠαχεδόνος καὶ χατωτέρω συντεμὼν 
πάντα γράφει χαὶ περὶ τὸ τέλος τοῦ βιβλίου ἀνατρέχει χαὶ 
χατ᾽ ἐπιδρομὴν "λέγει" καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς ᾿Ιοῦς τὴν παρὰ 
τῶν Φοινίχων, ὅϑεν ὃ πόλεμος ἀνερράγη βαρβάροις καὶ Ἕλ- 

λησιν. ἡ δὲ ὑπόϑεσίς ἐστε τοιαύτη" ͵ Πρίαμος ὃ ““ευχίππης 
χαὶ “αομέδοντος | ἐξ “Ἐχάβης τῆς Δύμαντος ἢ τῆς Κισσέως 

ϑυγατρὸς || διδύμους παῖδας γεννᾷ, Κασάνδραν | τὴν καὶ .4λε- 
ξάνδραν Τ' καὶ Ἕλενον, οὗς ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου ναῷ Ἡλίου 
᾿πόλλωνος ἐχόμισαν, καὶ τὰ τούτων ἐτέλει γενέϑλια. συμ- 

Ἔροι, ΤΏΘΟΟΥ, 
ΤΠ 4..61.1.28 
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ποσιάσαντες δὲ χαὶ χωμάσαντες πανημερίως ἐν τῷ ναῷ περὶ 
ἑσπέραν πρὸς τὴν πόλιν χαὶ τὰ ἀνάχτορα ὑπεχώρησαν λήϑῃ 
χατά τινας ἐάσαντες τοὺς παῖδας ἐν τῷ ναῷ | χατ᾽ ἐμὲ δὲ 
οἰχείᾳ γνώμῃ τοῦτο σκοττοῦντες ἐξ ἔϑους ἔχρατοῦντος" ἐποίη- 
σαν" ἔχ τινων γὰρ συμβάντων ἐπεγίνωσχον ὅπτοῖοί τινὲς ἀπτο- 
βαῖεν οἱ παῖδες. οὕτω γοῦν χαὶ οἱ περὶ Πρίαμον περὶ τοὺς 
εἰρημένους ἐποίησαν. Τ τῇ ἐπαύριον δὲ τῷ ναῷ προσελϑόν- 
τες β΄ ὄφεις ἐπῃωρημένους τοῖς παισὶν εὗρον χαὶ τὰ αἰσϑη- 
τήρια τούτων καϑαίροντας, μηδὲν δὲ λυμαινομένους αὐτούς. ἢ 
᾿ΑἽπόλλων δέ τις χρησμολόγος χαὶ μάντις ὑπάρχων ἔν τῷ 
δηϑέντι ἱερῷ τοῦ Ἣλίου μαντικοὺς εἶπτε γενέσϑαι τοὺς παῖς 
δας, ὃς καὶ λαβὼν αὔξοντας ἐδίδασχε τὺν μαντιχήν. Τ' | ὑτει- 
σχνεῖτο δὲ τῇ Κασάνδρᾳ, εἰ συγγένοιτο αὐτῇ, ἀρίστην αὐτὴν 
μάντιν ποιῆσαι. ἰ μὴ τιειϑομένης δ᾽ ἐχείνης τοῦτο ποιῆσαι 

[ἐχήρυξεν ὃ χρησμολόγος ἐχεῖνος Τ' ᾿“πόλλων ] ὡς οὐ μάντις 

ὅ ---8 ὅμοια Ἐϊιϑύ. 1]. 1 401. [2}5. 64. 19 ἐτέλουν 1] 21 β' ἴὰ- 

οουΐαση ὦ οἵη. Π ἀπηωρημένους α Τὴ". ἐπαιρειμένους γ2 ἐσπειρημένους 

ὃ γ1 29 χρησμολόγος --- ΤΖοίζ. 6ΘΧ. 1]. 1912 Απίρῃ. ὅ0 ὁ. ποῖ. ὅ86. 

81 αὔξην λαβόντας 1] 

Αρ. Ὁἰ0]. 
1Π 151 

5. 852 

5. 1454 



6 ΕἸΣ ΑΥ̓ΚΟΦΡΟΝᾺ 

ἐστὶν ἡ Κασάνδρα, μαινομένη δὲ παράφρονα φϑέγγεται 
ὅϑεν πατὴρ ἐς ττετρώροφον οἴχημα χαϑεέίρξας αὐτὴν, ἕνα 718, ΑἹ. 8. 
μὴ δοχῇ τοῖς Τρωσὶ μαίνεσϑαι χαὶ διαπαίζηται | τινὰ τρόχεν 8 1411 
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2 

ἤτοι ἄγγελον ἑστῶτα “χαὶ ἀχροώμενον ταύτης προσέταξεν 
αὐτῷ ἀπαγγέλλειν). ὃς ἄγγελος μονωδῶς καὶ μονοπροσώπως 
τῷ Πριάμῳ χατὰ λεπτὸν τὸ λαληϑὲν τῇ Κασάνδρᾳ “πᾶν " 
ἀφηγεῖται λέγων αὐτῷ᾽ λέξω σοι, "ὦ" Πρίαμε, περὶ πάντων 
ἀληϑῶς τῶν λαληϑέντων τῇ Κασάνδρᾳ, ὅσον τέως αὐτὸς 
μνημονεύω χαὶ οὐκ ἀποδεδράχασέ μου τὴν μνήμην. ἢ οὕτω" 
τὰ πάντα, ὦ Πρίαμε, περὶ ὧν ἐρωτᾷς, ἵνα σοι εἴπω, λέξω. 
ἐξ αὐτοῦ πρώτου λόγου, ἀφ᾽ οὗ ἤρξατο ἡ Κασάνδρα λέγειν, 
μέχρι τέλους. εἰ δ᾽ εἰς μῆχος ὅ λόγος ἔλϑῃ ἤτοι ἐὰν μαχρὸς 
γένηται ὃ λόγος μου, μὴ ἀποχνήσῃς ἀχούειν χαὶ διὰ τοῦτο 
ὀργισϑῇς, ἀλλὰ συγγνωμόνει ἤτοι μαχρόϑυμος ἔσο πολυ- 

λογοῦντέ μοι, διότι οὐχ ὡς ἤνοιγε πρῶτον ἡ Κασάνδρα τὸ 
στόμα αὐτῆς 1 ἡσύχως | οὕτω καὶ νῦν ἤνοιξε τὸ ἄρτι γεγονὸς 
ποικέλον, ἀλλὰ πολλὴν χραυγὴν ἐκ τοῦ στόματος ἐξενεγχοῦσα 
σύμμιχτον περὶ τῶν προγεγονότων χαὶ μελλόντων γενέσϑαι 

ἐχ τῶν λαιμῶν αὐτῆς τῶν μαντιχῶν ἐξέφερεν. ἐχ τούτων δὲ 
πάντων, ὧν εἶπεν ἡ Κασάνδρα, ἅτινα ἐν τῇ ψυχῇ μου ἔχω. 
χαὶ ἀπομγνημονεύσω, ἄχουσον καὶ ἀναδιδάχϑητι, ὦ βασιλεῦ, 
ἀναστρέφων δὲ ταῦτα ἐν τῷ λογισμῷ σου μετέρχου τοὺς 
δυσνοήτους λόγους τῶν μαντευμάτων τῆς Κασάνδρας | ἀνερευ- 
γῶν [ ὅπου σε ἄγει κατ᾽ ἴχνος ἡ ἀληϑὴς καὶ φανερὰ ὅδός" 
πολλὰ γὰρ εἶπε μὴ ἡσυχάζουσαϊ. καὶ δὴ σὺ μὲν ἄχους, ἐγὼ 
δ᾽ ἀπάρχομαι λέγειν" ἡ μὲν ἡμέρα ἤδη ὑπηύγαζεν ἐξ ̓ Ωχεανοῦ 
ἀνατέλλουσα, οἱ ναῦται δὲ Ἴοἱ μετ᾽ ᾿λεξάνδρου λύσαντες 
[τὰ ἀπόγεια ] χαὶ ἀνασπάσαντες τὰς ἀγχύρας | καὶ ἀναπιετά- 

σαντες | τὰ ἱστία | χώπαις | τὴν ϑάλασσαν ἔτεληττον | ἐφέ- 
ροντὸ δὲ πλέοντες τυνέοντος ἀρχτιχοῦ ἀνέμου | ἐχεῖϑεν τῶν 
Καλυδνῶν, ἅπερ εἰσὶ Τρωιχὰ νησύδρια ἡ δὲ Κασανδρα ἐκ 
τοῦ ὑψηλοῦ πετρωρόφου ϑαλάμου αὐτῆς τὰ χατὰ Τροίαν 
ἀπάρχεται ϑρηνεῖν οὕτως. 

᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἀρχούντως ἐρρέϑη, λέξωμεν δὲ χαὶ 

8 ὅσων 11 9 ἢ --- 24 ὁδός ] εἰ δ᾽ εἰς κῆκος ἄἴϑοι, ΠΣ 
νει γῖ. 12 ἤτοι --- 24 ὁδός Ι συγγνομώνεε γῶ 26 ἐπηύγαξεν α 
88 ϑρηνωδεῖν 11 

Ὁ 

14:8 

ῬΡ 
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2418 
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ΣΧΟΛΙΆ γ 

περὶ τῆς ἐπιγραφῆς" διὰ τέ Τυκόφρονος ᾿Δλεξάνδρα 
ἐπεγράφη τὸ παρὸν ποίημα; πρὸς ἀντιδιαστολὴν τῶν λοι- 
πῶν τοῦ “υκόφρονος συγγραμμάτων" εἶπον γὰρ ὅτι ξδ΄ ἢ με΄ 
τραγωδιῶν ἐποίησε δράματα. ἢ Κασανδρα δὲ λέγεται παρὰ 
τὸ χάσιν ἀνδρεῖον ἔχειν τὸν Ἕχτορα | αἰολικχῶς δὲ γράφεται 
διὰ δύο σα] ᾿Αλεξανδρα δὲ ἢ παρὰ τὸ ἀλύξαι καὶ ἐχφυγεῖν 
τὴν τῶν ἀνδρῶν συνουσίαν ἢ παρὰ τὸ ἀλέξειν καὶ βοηϑεῖν 
τοῖς ἀνδράσιν ἤτοι τοῖς ἀνθρώποις διὰ τῶν χρησμῶν. ταῦτα 
δὲ χαὶ ψυχρά εἰσιν, ὅμως διά τινας τῶν μωρῶν τῶν τοιαῦτα 

λῆρα ἀπορούντων γραπτέον χαὶ ταῦτα. "ὡς" καὶ τὸ διὰ τί 
λέγεται «Ἰυκόφρων; διὰ τὸ αἰνιγματωδῶς χαὶ πανούργως λέ- 

γειν᾽ χαὶ γὰρ οἱ λύχοι πανοῦργοι. 

δ ᾿Ιστέον ὡς ὃ τῇ Κασάνδρᾳ παριστάμενος οἰχέτης μαν- 
τευομένῃ αὐτὸς οὗτος ἦν ὃ “υχόφρων ὃ τοῦ Πριάμου ὑπογρα- 

φεύς, ὃς παρὰ τοῦ Πριάμου ἐπιταγεὶς ἤκουε τῶν τῇ Κασάνδρᾳ 

Ρ λεγομένων᾽ ϑυγάτηρ γὰρ Πριάμου ἡ Κασάνδρα. 8 | μαν- 
τευομένην τὴν Κασάνδραν τἀληϑῆ καὶ διὰ μῆνιν ᾿Απόλλωνος 
ἀπιστουμένῃν χαϑεῖρξεν ὃ πατὴρ οἰχέτην αὐτῇ παραχατα- 
στήσας ἀχούειν τῶν χρησμῶν, ὅπως ἀναγραφόμενος αὐτοὺς 

ἀπαγγείλῃ αὐτῷ. 5 Ἵπεριέχει δὲ χρησμοὺς τὸ ποίημα καὶ 
τὴν ἀφ᾽ Ἡρακλέους ἱστορίαν μέχρι τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς 

ἔξωϑεν παρεμτελεχομένης καὶ ἄλλης ποικίλης ἱστορίας. νοη- 
τέον δὲ χατὰ τὴν ἐχτὸς ὑπόϑεσιν τὸν Πρίαμον ἠρωτηχέναι 
τὸν ἄγγελον περὶ ὧν ἀπεφϑέγγετο ἡ Κασάνδρα, τὸν δὲ ἄνω- 
ϑὲεν διηγούμενον ἅπαντα. 584 “προλογιζόμενος δὲ ὁ Πρία- 
μος φαίνεται. 

ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη" ᾿πόλλων ἐρασϑεὶς Κασάνδρας 
ἐδίωκεν αὐτήν. αὕτη δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ καταλαμβανομένη ΤΊ ἠτή- 
σατο, ἵνα δῷ αὐτῇ τὴν μαντιχήν, ὑποσχομένη τὸν γάμον" τοῦ 
δὲ ϑεοῦ παρασχόντος τοὺς γάμους αὐτῷ διεψεύσατο, ὅϑεν 
ὀργισϑεὶς ὃ ϑεὸς τὴν μαντικὴν "ὡς ϑεῖον οὖσαν δῶρον ἀπ᾽ 
αὐτῆς οὐχ ἀφείλατο, ἀπιστεῖσθαι δὲ αὐτὴν ἐποίησε μαντευο- 
μένην τὰ ἀληϑῆ 1 καὶ ὡς μαινομένην ἡγεῖσϑαι . 

9 δὲ {(ληρώδη) 

84 

ἘΜ ὕὅδ824 

833 

1023 

Β0.. Επτ. 
Απμάᾶσ, 2390 

5. 8500 



ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

1 λέξω ἅ μ᾽ ἱστορεῖς" τρία εἴδη τῆς συναλοιφῆς κοι. Ἡίοπ,, 
ἁπλᾶ χαὶ τέσσαρα σύνϑετα᾽ ἁπλᾶ μὲν ἔχϑλιψις, χρᾶσις καὶ 5. 140,9: 
συναίρεσις, σύνϑετα δὲ ἔχϑλιψις καὶ χρᾶσις, ἔχϑλιψις χαὶ 
συναίρεσις, χρᾶσις χαὶ συναίρεσις, ἔχϑλεψις καὶ χρᾶσις χαὶ 

.ὅ συναίρεσις. ἁπλῇ μὲν ἔχϑλιψις ὡς τὸ οὐχὶ οὕτως οὐχ᾽ 
οὕτως, χρᾶσις δὲ ὡς τὸ ἐποιήσαο ἐποιήσω χαὶ συναί- 
ρέσις ὡς τὸ πάις παῖς, σύνϑετα δὲ οἷον ἔχϑλιψις καὶ χρᾶ- 
σις ὡς τὸ χαὶ ἐγὼ κἀγώ, ἔχϑλιψις χαὶ συναίρεσις ὡς τὸ 
Ἱἔμ᾽ οὐπ᾽ ὀδύνη, χρᾶσις δὲ χαὶ συναίρεσις ὡς τὸ ὠπό- 
λος ἀντὶ τοῦ ὃ αἰπόλος, ἔχϑλεψις δὲ καὶ χρᾶσις χαὶ συναί- 
ρὲέσις ὡς τὸ | χᾶτα χαὶ εἶτα χαὶ ] ὠπόλοι ἀντὶ τοῦ οἱ οοἂ.Υ ἘΜ 

αἰπόλοι. δόμεν 
λέξω" τοῦτο τὸ σχῆμα χαὶ ὁ ποιητικὸς τρόπος παρξττι- 

γραφή ἐστιν, ὅτι ὃ ἄνωϑεν οὐχ ἐμφαίνεται, δείχνυται σταρ- 
ἐπειγραφόμενον ἔχ τῆς κειμένης γραφῆς. οἷον ὅ Πρίαμος 
ἐνταῦϑα οὐ φαίνεται ἐρωτῶν, ἐχ δὲ τοῦ λέξω σοι δηλοῦται 
λοιπὸν ] ὅτε προηρώτησεν ]. οὗτος δὲ ὅ τρόπος, ὡς ἔφην, καὶ ἱπῆν..8 
«τὸ σχῆμα παρεπιγραφὴ λέγεται. ] οἱ δὲ τὸ προοίμιον ὀβε- 9 

λέξειν πειρώμενοι [ δοχοῦσί μοι χαὶ τοὺς ποιητιχοὺς τρό- 
πους ἠγνοηχέναι. τὰ πάντα᾽ ποῖα ἐπάντα; “ταῦτα ἃ 
ἀχούσας ἐχ τῆς Κασάνδρας ἐν μνήμῃ φέρω. νητρεχῶς 
Ι ἀληϑῶς παρὰ "τὸ γὴ ] στερητιχὸν μόριον χαὶ τὸ τρέσω τὸ 
φοβοῦμαι" οἱ γὰρ τἀληϑῆ. λέγοντες οὐ δειλιῶσι κατάγνωσιν 
ὡς οἱ ψευδόμενοι. 

25 λέξω τὰ πάντα τοῦτο τρι- 
Ρ χῶς ἀποδίδοται" λέξω σοι] ἀλη- 

1 

1ὅ 

20 

. 

σ 

ἅ μ᾽ ἱστορεῖς" τρισσῶς λέ- 

γεται ἅ μ᾽ ἱστορεῖς. τὸ δέ 

νι 90 

ϑῶς ] ὦ Πρίαμε} ἅ με πυν- 
ϑάνῃ]... ἤτοι οὖν τὴν διάλυσιν 
τῆς συναλιφῆς οὕτως ἀπολυ- 

τέον ἀλλ᾿ ἱστόρει ἢ ἅ 
ἱστόρεις ἃ μηδὲ χαϑιστο- 
ρεῖν. ἐγίνωσχες ἢ ἅ μ᾽ ἵστο- 
ρεῖς ὡς τοῦ Πριάμου πιρρότε- 

ρον πυνϑαγομένου χατὰ τὸ 

με ἀντίπτωσις ἀντὶ τοῦ μοι. 

χαὶ τὰ φωνήεντα δὲ μαχρὰ 
χουφίζουσιν οἱ ποιηταὶ χαὶ 

μ᾽ [Ἰχαὶ Κὶ χαὶ ἕτερα τοιαῦτα δύο 
γράμματα ὡς τὸ πόσσ᾽ ἅπα- 
λοῖσιεν (Η65. Θ 8) ἀντὶ τοῦ πο- 
σέν. συγγάσηλεοι γοῦν, ὡς ἔ- 
φην, τρισσῶς ἅ με ἱστορεῖς 

9 ἔμ᾽ οὐπ᾿ ὀδύνη ν. 50}. Τίοη. ΤΉΓΔΟ. ]. 1.25 
γον ἃ 22 τρέσσω Ὁ τρέμω ὁ 

28 86. ἱπᾶ. 800 δύο Οπη. ἃ τη γ2 
82 ἃ κ᾽ ἃ με Τ οὐ Ῥῇεηίΐζ. 

14 παρεγγραφόκε- 

21 πυνϑάνου οἱ. Τ' οι ἐζεϊ 
80 κ᾽ κὴ Ῥορΐς. 81 ἱστορεῖς 



δύ νὰν ὦ ΝΟ δλδλτων, 

δὲ μὴ Προμηϑεύς εἰμι, 

10 

14 

ΣΧΟΛΙᾺ 9 

σιωπώμενον ὡς ᾿Αριστοφάνης 

τἄλλα ψεύδομαι (ἵν. 624 
Ὀϊπᾶ.). 5 

ἤτοι ἀνερωτᾷς, ἢ ἃ μὴ ἱστο- 
ρεῖς χατὰ συναλοιφὴν ἢ δεῖ 
στίζειν εἰς τὸ νητρεχῶς καὶ 
ἀφ᾽ ἑτέρας ἀρχῆς λέγειν τὸ 
ἀλλ ἱστόρει ἤτοι ἱστορῶν 
χαὶ ἀχούων μάνϑανγε. 

ϑεράπων ἐστὶν ὁ νυλόλίρων πρὸς τὸν Πρίαμον. ἐχβάλλεται 
δὲ τὸ προοίμιον παρά τισιν" οὐ γὰρ φαίνεται οὐδὲν ἐρωτῶν 
ὁ Πρίαμος. 55} 

2 μηχυνϑῇ" μαχρός μαχρυνϑῇ ᾿χαὶ ἰωνιχῶς μηχρυνϑῇ" 
χαὶ ἐχϑλίψει τοῦ ἢ αἰολιχῶς μηχυνϑῇ. Τ' 

ὃ ἥσυχος χόρη ἡ ἡσυχεστάτη" ὡς ἁρμόδιον γὰρ ἡ σιωπὴ 

χαὶ γυναιξί, μήτοιγε μόνον παρϑένοις, ὡς καί" φησι Σοφο- 

κλῆς γύναι, γυναιξὶ χόσμον ἡ σιγὴ φέρει (Αἱ. 298). 51 

ΡΡ ἄλλως. διχῶς ταῦτα᾽ ἢ οὕτως] ρὲ γὰρ ἥσυχος ὑπάρχει 

ἡ χόρη ] χαὶ στίζεις ἐνταῦϑα ἢ οὕτως 5: 

οὐ. γὰρ ἥσυχος κόρη" οὐοὺ γὰρ ἥσυχος κόρη ἔλυ- 
γὰρ ὡς ] τὸ πρότερον ἥσυ-] σεν ἤτοι χατέπαυσεν ἀπὸ τῶν 

Ῥχος 5858' οὖσα [8 τὸ στόμαΪχρησμῶν τὸ αἰόλον στόμα 

20 ἔλυσε τῶν ποιχίλων χρησ-Ἰ ὼς τὸ πρέν. 
μῶν. 588 

συχοςδ κατάχρησις ἀντὶ τοῦ ἡσύχως χαὶ ἱλαρῶς. 52 οἵ. Τ' ἥσυχ θ1 
Ρθι6ε αἐόλων δὲ διὰ τὴν ] πολυμάϑειαν ] τῶν χρησμῶν ἢ διὰ 

2ὅ 

τὰ Ϊ αἰνίγματα | οἷον αἰνιγματωδῶς λέγει ὡς ἡ Σφίγξ. 5 

τὸ ἑξῆς... ἔλυσε χρησμῶν 
χαὶ γὰρ πολλὰ ἐχρησμολόγει. ἢ οὕτως" 
ἥσυχος κόρη, διὰ δὲ τὰς μαντείας 
εἶναι ἀνέλυσεν ὡς πρὶν τὸ αἰόλον 

4 ἔλυσε χρησμῶν" 
[αἰόλον στόμα [" 
οὐ γὰρ ἡ φύσει 
χκωλυομένη ἥσυχος 
στόμα. 8 

10 » στίζοις ἢ 28 αἰόλον. οοττοχὶ ἱπ δἅηῃ. οἵ. ΑΙοχ. 8.1. 28 ἴδ80. 

ἱπᾷ.: οχοϊαϊῦ οὐ γὰρ ἥσυχος οὖσα ἡ κόρη οἷ. 55 Ῥ. δηιθίροθαῦ βοδο- 
Ἰαβία, θββϑίῃθ ἥσυχος ΟΠ} ἴῦ80 ΠΟΙΏΪΠ6 ΘΟΠΠΡΌΠπαη, (ἡ φύσει ἥσυχος 

κόρη 85) δ ῬΓῸ Ρτγδοάϊοαϊο οββϑοὺ (ἥσυχος οὖσα κόρη Ὁ 55) 8ἃΠ ᾿ἰΡΒΌΠ) οϑϑοὺ 

Ργδραϊοδίαπι (ἥσυχος 54 ἦν Ῥ ὑπάρχει. 5). αἰϊίον ὙΥοηίΖ. ᾿ἸΒπικλ. Υ9 

28 ἀνέλυσεν Υ͂ ἀνέδυσεν 8 
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Ῥ (αἰόλον διὰ τὸ πλῆϑος τῶν χρησμῶν. ἢ | τὸ ποικέλον! 

ὅτι μάντις ἦν καὶ μουσική. 5Β αἰόλον ] τὸ ποικέλον ] ἀπὸ Ῥ Ἷ 
τοῦ παλαιοῦ Αἰόλου πολυτρόπου ὄντος ὡς | τὸ δαίδαλον ἀττὸ ἘΜ 2ὅ0ε᾽. 

“τοῦ ἀνδριαντοποιοῦ “αιδάλου ] αἰόλον δὲ στόμα εἶπε διὰ 
ὅ τὴν ποικιλίαν καὶ στροφὴν τῶν αὐτῆς χρησμῶν. Ὅμηρος δὲ 56... υ 91 ᾿ 

τὸ αἰόλον ἐπὶ τοῦ ταχυτάτου λέγει ὡς τὸ κορυϑαίολος 
Ἕκχτωρ, οὗτος δὲ ἐπὶ τοῦ ποικίλου. στόμα παρὰ τὸ 
τέμνειν τὰ σιτία. Τ' 

Ρ ὅ ἄσπετον ἀπλήρωτον ] πολύν.} “ῈΡ. (ΕΜ 15ὅθ51). ἄσπ ε- 

10 τον [ πολλὴν  ἀπαραχολούϑητον, ἐχ τοῦ σπῶ τὸ ἀχολουϑῶ » Ἐαᾶ 8 

ἢ μεταλαμβάνω, ἣν οὐ δύναταί τις μεταλαβεῖν καὶ νοῆσαι ἢ 
ἧτινε οὐ δύναταί τις παραχολουϑῆσαι διὰ τὸ ττλῆϑος τῶν 

λεγομένων. χέασα᾽ τροπιχὴ ἡ λέξις χαὶ μεταφοριχή, ἀπὸ 
τῶν χεομένων ὑδάτων. Τ' 

1ὅ 6. δαφνηφάγων᾽" εἰώϑασιν οἱ μάντεις δάφνας προε- 

σϑίέειν. 582 ἐδαφνηφάγον μαντιχὴν ἢ" δαφνηφάγων ἕἢ" 
μάντεων ἢ μαντικῶν ἐχ λαιμῶν. ληροῦσι γὰρ Ἰ ὅτι οἱ μάντεις 
δάφνας ἐσϑίοντες ἐμαντεύοντο | ἵνα τῇ ὀπτωπῇ καὶ τῇ ὀσφρή- 

σει γαννύμενος ὃ ϑεὸς ἀντιδίδωσιν αὐτοῖς τὰς ϑεοτεροπίας 

0 ἔχαίρων". ἡ δὲ ἱστορία ἡμῖν δηλώσει" ἢ “άδων ὃ ἐν ᾿άρχα- 
δίᾳ ποταμὸς τῇ Γῇ συγγενόμενος ἐγέννησε παῖδα “ὀνόματι 
Δάφνην πάνυ ὡραίαν τῷ εἴδει. ταύτης ἐρασϑεὶς ᾿Α΄πόλλων 
ἐδίωκεν αὐτήν. ἡ δὲ συλλαμβάνεσθαι μέλλουσα ηὔξατο τῇ 
μητρὶ αὐτῆς Γῆ, ἡ δὲ χανοῦσα ὑπεδέξατο αὐτήν. ἡ Γῆ δὲ 

20 | τὸν ᾿4τεόλλωνα παραμυϑουμένη [ ὁμώνυμον τῇ χόρῃ φυτὸν 
ἀνέδωχεν, ὃ καὶ δάφνη χαλεῖται. | ἔστι δὲ ἀειϑαλὲς | καὶ μηδέ- 
ποτε μαραιγόμενον | ἐπεὶ χαὶ ἡ κόρῃ ἄφϑαρτος ἐκ τοῦ ᾿Α΄τιόλ- 
λωνος ἔμεινεν Τ. ᾿Απόλλων δὲ συνείρας στέφανον ἐκ τῶν τοῦ 
φυτοῦ φύλλων ἐστεφανώσατο διὰ τὸν τῆς ὁμωνυμέας κόρης 

80 ἔρωτα [ ὅϑεν χαὶ τὰ ἐν τῷ ναῷ τοῦ ᾿“πόλλωνος στέμματα 
ἀπὸ δάφνης ἦσαν κατεσχευασμένα.  ὅϑεν ληροῦσιν ὅτι χαὶ Τ 
οἱ μάντεις | δέ εὐφροσύνην ᾿Απόλλωνος Ὑ δάφνας ἤσϑιον. ] 

1 (αἐόλον δεὰν ῬοηΐΖ. 2 ὅτι --- μουσική ροϑῦ 16 δαφνηφάγων 

Ῥγορΐζ. 11 καταλαμβάνω οὗ λαβεῖν γὶ 1ὅ εἐώϑασι δ᾽ γον. 

29 ὁμωνύμου ὃ τα" γ2 0Π|. γ1 

Β0}. αὶ 1 
ΡΠ ῊΉΝΣ σ το ΠΟΤ 

ΠΟΥ 

89. 

ΒΌΡΓ. 1 



ΣΧΟΛΔΙΑ 11 

χαὶ ταῦτα μὲν τὰ ληρώδη χαὶ μυϑιχά, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως 
ἔχει" οἱ χρησμολόγοι καὶ μάντεις στεφάνους δάφνης φοροῦν- 
τὲς ὡς ἀειϑαλοῦς ὄντος τοῦ φυτοῦ καὶ | ἀλεξικάκου | χαὶ οὕτω Νῖο. Α 198 

τοῖς χρήζουσει τοὺς χρησμοὺς λέγοντες καὶ λαμβάνοντές τε ἐξ 
ὕ αὐτῶν καὶ οὕτω διατρεφόμενοι ἔεἰς τὸν μῦϑον ἐτέϑησαν 

ὅτι δαφνηφάγοι εἰσὶν ἤτοι ἐκ τοῦ στεφανοῦσϑαι δάφνῃ καὶ 
λέγειν τοὺς χρησμοὺς ἔχουσι τὰς τροφάς. Τ' 

Ρ φοιβάζειν ἤγουν μαντεύε-[ἰ φοέβαζεν ἐμαντεύετο | ἀπὸ Ῥ 

9 σϑαι. ΣῈρΡ (ΕΜ 1979) τοῦ Φοίβου τοῦ ᾿4πόλλωνος. 

οἵ ῬΡ 7 Σφιγγὸς κελαίνης διὰ τοὺς φόνους ἢ τὰ αἱὐνίγ- 

᾿ς ματα. 85. αὕτη ἡ Σφὶγξ ϑυγάτηρ γέγονε “αίου 5 
ἔμπροσϑε μὲν εἶδος ἔχουσα]τὴν δὲ Σφίγγα λέγουσιν ἔχειν 
λέοντος, ὄπισϑεν δὲ ἀνϑρώ-} εῖδος ἔμποροσϑεν ἔμὲν" λέον- 
που, φανεῖσα δὲ τοῖς ἐντο-Ἶτος, ὄπισϑεν δὲ ἀνθρώπου 

15 πέοις εἶττε τοιοῦτον αἴγιγμα᾽ Β] γρυπὸς πτέρυγας, ὄνυχας ἀξε- ἘΒ 1464 

τοῦ | χαὶ τοιαῦτα τεράστια. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" [ αὕτη Μαὶϊ. Ρ.60 0. 
ληστρὶς ἦν περὶ τὴν ἸΠωάβην, χώραν Θηβῶν | καὶ τὸ Φίκιον Αγ. "ἱθ]. 
ὄρος | καὶ ἀνήρει τοὺς παριόντας. ἢ ὃς δ᾽ ἂν εἶπε τὸ ταύ- ΤΠ ὅ8 
τῆς αἴνιγμα, τοῦτον ἠλευϑέρου. “παρεργὸν δέ ἐστι καὶ 

20 περισσὸν λέγειν χαὶ τὸ αἴνιγμα ὡς πᾶσι δῆλον" εἰ δὲ 
χαὶ τοῦτο ϑέλει τις μαϑεῖν μὴ γινώσχων, ἔστι τόδε" Τ' 
ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπον, οὗ μέα μορφή, 
χαὶ τρίπον᾽ ἀλλάσσει δὲ φυὴν μόνον, ὅσσ᾽ ἐπὶ 
γαῖαν ἑρπετὰ γίνονται ἀνά τ᾽ αἰϑέρα καὶ κατὰ 

2 πόντον. ἀλλ᾽ ὅπόταν πλείστοισιν ἐπειγόμενον πο- 
σὶ βαίνῃ, ἔνϑα τάχος γυίοισιν ἀφαυρότατον πέλει 

αὐτοῦ. 583 
πρὸς ἣν ἀπεχρίϑησαν ὅτι τὸ] ἐμυϑεύσαντο γοῦν αὐτὴν λέαι- 
αἴνιγμα τοῦτο ἄνϑρωτπον ση-ἶναν διὰ τὸ φονιχόν, ὄνυχας 

80 μαένει᾽ ὅταν γὰρ γεννηϑῇ ὁ] ἀετοῦ ἔχειν διὰ τὸ ἁρπαχτιχόν, 
παῖς, πεεριπτατεῖ τετραποδιστί,]} πτέρυγας δὲ γρυπὸς διὰ τὸ 
αὐξηϑεὶς δὲ διὰ δύο ποδῶν) τοὺς σὺν αὐτῇ ληστεύοντας 

ὅ ἐπέϑηκαν γ2 10 Σφιγγὸς --- 126 ἀγνοῶν οἴῃ. γ2 1ὅν ὄνυχας, 
πτέρυγας ὃ 28 βοὴν ατὰ"γ1 24 γένηται 20 μένος ατὰῦ 

τάχος μένος γὶ ἀφαυρότερον α. οἷ. ϑοινγατίζ 50}. Εἰαγ. ῬΠΗ. 1 2485. 2ὅθ:ο 
(Τ' πιθιμουον γθίβ8 5. δαυ]ίογαν]) 800 νρυπὸς ὃ γῖ 810 ἀετοῦ 
ὃ γί 82 αὐξανόμενος 17᾽ 
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χαὶ γηράσχων διὰ τριῶν, ὅτι] πάντας περιτρέχειν συντόμως 
μετὰ ῥαβδου βαίνει. 5848 χαὶ ἀναιρεῖν τοὺς ὁδεύοντας. Τ' 

ταύτην Οἰδίττους ἀνεῖλεν ἐλϑὼν μεϑ' ἑτέρων ὡς δῆϑεν χρή- Μαϊ. ν. 61. 
ζων συλληστεύειν αὐτῇ χαὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ὄνῳ ϑεὶς χατή- 
γαγεν ἐς Θήβας χαὶ ἔδειξε τοῖς Θηβαίοις χαὶ δῶρον | εἰλήφει ἈΝ. 1.1. 
τὴν βασιλείαν χαὶ τὴν μητέρα γυναῖχα ὡς ἀγνοῶν. . 

1 χελαίνης τῆς ἀσήμου χαὶ | σχοτεινῆς διὰ τὰ αἰνίγ- 

ματα. 883 Σφιγγὶ δὲ τὴν Κασάνδραν παρειχάζει | διὰ τὸ αἰνιγ- 
ματώδεις αὐτῆς εἶναι τοὺς χρησμούς ]. 5545) τὴν δὲ Σφίγγα 
λέγουσιν εἶναι ϑυγατέρα τοῦ “αίου. 5488 οἵ. 111: 

8 ἅσσα χαὶ ἄττα ἀντὶ τοῦ ἅτινα δύο μέρη λόγου δασύ- 
γεται, ἄττα δὲ ἀντὶ τοῦ τινὰ λέγουσιν (ΕΜ 10735) ὅτι τϑιλοῦ- 
ται. ἐμοὶ δὲ χαὶ τοῦτο δασύνειν δοχεῖ, τὸ δὲ ἄττα ἀντὶ τοῦ 
τροφεῦ λέγω ψιλοῦσϑαι Τ᾽ ϑυμῷ παρὰ τὸ ϑύειν τὸ αἷμα, ἘΔ 2666 
ϑύαιμος καὶ ϑυμός. 

Ἂ 

9 χλύοις ἀντὶ τοῦ χλῦϑι ἀττιχῶς, τὸ εὐχτιχὸν ἀντὶ 

προσταχτιχοῦ. Τ᾽ Γὥναξ ἀντὶ τοῦ" ἄναξ δωριχῶς ὀξύνεται᾽" (56μ. Β. ι). ᾿ 
τὸ γὰρ ἃ οἱ 4ΦΙωριεῖς εἰς ὦ μέγα τρέπουσι τὸν ἄνϑρωπον͵ 
ὥνϑρωτιον λέγοντες χαὶ τὰ ὅμοια. οὕτω χαὶ τὸ ἄναξ ὥναξ. 

εἰ δέ ἐστιν ἀττιχὴ συναλοιφὴ ἀντὶ τοῦ ὦ ἄναξ, περισπᾶται 
διὰ τὸ ὦ τῆς χλητιχῆς. ἔχει δὲ καὶ μιχρὰν ὀξεῖαν τοῦ ἄναξ 
χαὶ εἰς τὸ ν ψιλὴν τοῦ ἐχϑλιβέντος ἃ. 

ἔστι δὲ κυρίως τὸ τῷ ἑ ἀριϑ-}] πεμπάζειν χυρίως τὸ χατά ἑ ἑ 
μῷ ἀναμετρεῖν χαϑὼς οἱ ἀρ-] μετρεῖν, νῦν δὲ τὸ πεμπάζων 
χαῖοι. 53 ἀντὶ τοῦ ἀναλογιζόμενος [ χεῖ- Ῥ 

ται χαὶ ἔστιν ἡ φωνὴ ΑἸϊολέων ]. Τ' ἀναπεμτπτάζειν μεταφο- νἱῖ, τα. 57 
ρικῶς τὸ ἀναμετρεῖν χαὶ ἀναλογίζεσϑαι. Ἐπβύ. Π.1 112,. ; 

φρενὶ πυκνῇ φρονιμωτάτῃ διοίχνει πορεύου, διέρχου" 
τροτεικὴ ἡ λέξις ἀντὶ τοῦ νόει" δυσφάτους δυσλέχτους, δει- 
γὰς αἰνιγμάτων" αἰνίγματα χαλεῖ τὰ χρησμωδήματα τῆς 

28 50}. δ 412 2ὅ0 ἀναλογιζόμενος 80. ΑΡ. “) 1148 

10 πανταχοῦ ὃ γί 8 ἀνελϑὼν ὃ γί 28 ἔστε] ἡ 80 χρησμο- 
δοτήκατα ὃ γί χρησμοδήματα ν2 οἷ. 1851 
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ἑέωυς- ΣΧΟΛΙᾺ 18 

Κασάνδρας᾽ οἵμους τυλίσσων | ὅδοὺς ἐρευνῶν |. χἀνταῦϑα Ῥ 
τροπιχῶς οἴμους χαὶ ὁδοὺς λέγει τὴν ὁρμὴν τῶν λόγων τῆς 
Κασάνδρας ἢ οἴμας τὰς ὠδάς" οἶμος γὰρ ὅδός, οἴμη δὲ 
ἡ ὠδή. Τ' 

δ 11 ἧπερ εὐμαϑὴς τρίβος" ῥητοριχῶς πάνυ τὴν τρο- 
πὴν ἐφύλαξε χαὶ ὡς ἐπὶ ὅδοῦ λέγει πόρευσιν τρέβον καὶ 
ποδηγίαν τὴν ἀνερεύνησιν χαὶ μάϑησιν τῶν λόγων τῆς 
Κασάνδρας. Τ' 

Ῥ 12 ὀρϑῇ κελεύϑῳ. 5] ξαὕτη γὰρ, φησὶν, ἡ ὅδὸς τὰ ἐν 

10 σχότει χαὶ ἀφανῆ ὄντα ἀνευρίσχει. | 58 εὐμαϑὴς τρί- 
βος πασίγνωστος ὁδὸς ὀρϑῇ κελεύϑῳ ἀπλανεῖ πορείᾳ 

τὰν σχότῳ ποδηῃγετεῖ φανεροῖ χαὶ σαφηνίζει τὰ “δεινὰ 
καὶ δυσνόητα. Τ᾽ "τὸ δὲ Τ ποδηγέτεϊ 58, δὲ 5 ἀπὸ τῶν 
χυνηγῶν μετηνέχϑη. 581 ἕπονται γὰρ οἱ χύνες τοῖς τῶν ϑη- 

16 ρίων ἴχνεσιν ἐν τοῖς χυνηγεσίοις. Τ' τινὲς δὲ προσταχτιχῶς 

ἀνέγνωσαν. 88, ἤγουν ὅπου τις εὐμαϑὴς τρίβος ἢ ὅδὸς ἐπὶ τὰ 
σαφῶς ἔχοντα ἄγει σεΐ. Τ' 

18 μηρένϑου σχάσας | ἀντιστρόφως εἴρηκεν ἔδει γὰρ 
19 εἰπεῖν ἐγὼ δ᾽ ἄχρας βαλβῖδος μήρινϑον σχάσας ἀντὶ 

Ρ τοῦ | διαρρήξας. 1 5 ἐπ ἄλλην τροττὴν μεταβέβηχε ϑεωριχῶν 

χαὶ ἱππικῶν ἀγώνων καί φησιν ἐγὼ δὲ τὴν ἄκραν "ἤτοι 
τὴν πρώτην" βαλβῖδα] τὴν ἀφετηρίαν [ τὸ χάγχελλον σχά- 

σας χαὶ ἀνοίξας διὰ τῆς μηρίνϑου ἤτοι ] σχοίνου ἀνέρχο- 
μαι] εἰς τὰς διεξόδους χαὶ ὁδοὺς τῶν λοξῶν λογίων τῆς 

25 Κασάνδρας. Τ' 

14 ἄνειμι λοξῶν τουτέστιν ἀνέρχομαι χαὶ ἀπάρχομαι 

λέγειν τὰ λοξὰ ταύτης χρησμωδοτήματα. τοῦτο δὲ τὸ σχῆμα 
δητοριχόν ἐστιν, χαλεῖται δὲ προαναφώνημα χαὶ ὑπόσχεσις 
χαὶ προχατασχευὴ χαὶ προχατάστασις καὶ προσοχὴ χαὶ προ- 

80 διήγησις" προαναφωνγεῖ γὰρ καὶ ὑπισχνεῖται χαὶ προχατα- 

σχευάζει ὅτι λοξῶς καὶ αἰνιγματωδῶς καὶ δυσκόλως γράφειν 
τὰ τῆς διηγήσεως τοῦ" ποιήματος μέλλει. διὰ δὲ τοῦτο 

1 οἵμας ὃ γί οἴκας γ2 2 οἵμους ὃ γί 8 οἵμκας ὃ γί οἶκος 
ὃ γι οἵκη γι 21 χρησμοδοτήματα ὃ γῖ. χρησμωδήματα ὃ τὰ γ2 τη3 

οὗ, Ζοη. 1862 82 ποιήματα α διὰ τί 11 
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μέλλει ποιεῖν μίμημα τῆς Κασάνδρας ὥσπερ ἐκείνη λοξῶς 
ἐλάλει χαὶ σχολιῶς. δεῖ γὰρ τὸν ῥήτορα χαὶ ποιητὴν ἀπο- 
μιμεῖσϑαι τὰ ἤϑη τῶν προχειμένων προςώπων χαὶ μὴ ἀνη- 

ϑίχευτον εἶναι χαϑάτπερ ὃ Εὐριπίδης Ἰ φιλοσοφούσας ἐπάγων κοι. Ἐαν. 

ἐνίοτε βαρβάρους γυναῖχας ἰ καὶ δούλους δεσπόταις τραχυ- 
τάτως ἀντιλέγοντας | καὶ βασιλεῖς προςαιτοῦντας μετὰ σπύυ- 
ρίδων ἢ 7τήρας, ὅπερ οὐχ ἂν γένοιτο" τίς γὰρ οὐχ αἰδεσϑή- 
σεται βασιλεὺς μετὰ τὴν τῆς βασιλείας καϑαίρεσιν σπυρίδα 
χατέχειν χαὶ ἄρτον ζητεῖν; ἢ τίς αὐτὸν χαὶ οὕτως ἐχστάντα 

οὐχ ἂν πάλιν ἐτίμησε τὴν προτέραν ἐχείνου τύχην σχοττῶν; 
τοιαῦτα γοῦν πολλά φησιν Εὐριπέδης 1 διὸ καὶ μεμπτός ἔστιν 
ἐν τούτοις ὧς μὴ τηρῶν ἠϑῶν τὴν κατάστασιν. τὸ δὲ μεῖζον 
ὅτι χαὶ ἐναντία πολλᾶάχις ἑαυτῷ λέγει. 

18 πρώτην ἀρράξας νύσσαν" τὴν πρώτην νύσ- 
σαν καὶ ἔχβασιν καὶ ἀπαρχὴν χαὶ τὸ προοίμιον ἀρράξας 
ἐπιχροτήσας, χτυπτήσας τουτέστι δητοριχῇ μεγαλοφωνέᾳ ἀπίαρ- 
ξάμενος τρέχειν τοῖς λόγοις ὡς πτερωτὸς χαὶ Ϊ ταχὺς δρο- 

γυνέ 1 ἀρχὴν. ἢ ὁὃ κχαμ-[μεύς ]. νύσσα λέγεται ἡ ἀφε- 
πτὴρ χαὶ ἡ ἀφετηρία | ὅϑεν [ τηρία καὶ ἡ ἀπαρχὴ τοῦ δρόμου 
ἀφίενται οἱ δρομεῖς. 53. παρὰ τό νύσσω τὸ διεγείρω 

χαὶ τιτρώσχω᾽ ἐν γὰρ τῇ ἀφετηρίᾳ τῶν ἱππιχῶν τοὺς μὲν 
ἵππους χεντοῦσιν οἱ παρεστῶτες σιδηροῖς χέντροις, ὡς ἂν 

ὀξυτέρως ἐχπηδήσωσι τῇ πληγῇ, τοὺς δὲ πεζοὺς λόγοις νύσ- 
σουσι καὶ παραιγνοῦσι χαὶ αὐτοὶ δὲ μόνοι ἑαυτοὺς νύσσουσιν 

Ἠΐρρ. 9687 
Β0Ε, Ατὐ΄ὶ Βδῃ. 
949-- θὕθ΄ 

56}. Ἕύτ. 
Μρᾶ. 5838 
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2ὅ εἰς δρόμον. καὶ οὕτω μὲν ἡ ἀφετηρία νύσσα καλεῖται" | ὃ δὲ ἘΜ θ09:9 

80 

χαμτυτὴρ νύσσα λέγεται παρὰ τὸ νεύω νεύσω νεῦσα χαὶ 

γύσσα᾽" ] νεύουσι γὰρ περὶ τὸν χαμπτῆρα καὶ χάμπτουσίν. 
ῬΗ ὼς μὲν ἡμέρα ἦν 58. φησὶν 5 ὅτε ὃ ᾿Αλέξανδρος 555 

τῆς Τροίας τόπων Τ ἀπέπλει χαὶ 584 παραυτίχα, φησὶν Τ' 
ἡ Κασάνδρα ἤρξατο λέγειν". 558. ἐνταῦϑα ἀπάρχεται τῆς 
διηγήσεως καί φησιν ἡ Ἡμέρα μὲν ἤδη τὸ Φήγιον 1 ὄρος 189 
τοῦ ᾿Ωχεαγοῦ } ὑπερεπέτετο ἰ ἐποχουμένη τῷ Πηγάσῳ || ἵππῳ ν 1δ5: 
τὸν σὸν ἀδελφὸν Τιϑωνὸν χαταλιποῦσα περὶ τὴν Κέρ- 

1 ποιεῖν; κατὰ 11 4 εἰσάγων 508. Ἔατ. 1. 1. δ δούλας α 

αἵ. 80}. 1.1. 9. ἄρτους 11] 10 οὐκ ἱπορίθ 18 καὶ ὧδ α λέγων α 
28 ὄρϑρος Τ ἅϊις 



ὃ 

9 
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γην, ἥτις ἐστὶ ] νῆσος Ὠχεανῖτις [. ἠὼς σημαίνει τέσσαρα" Ῥ 
τὸν ἀπὸ πρωΐας μέχρι τοῦ γεύματος χαιρὸν | χαὶ τὴν ὅλην ει. κα 439 
ἡμέραν, τὸ νυχϑήμερον, χαὶ χαϑολιχωτέρως αὐτὸ τὸ λέγειν 56Ἀ. ε 1 
ὄνομα Ἠοῦς χαὶ Ἡμέρας, ὅπερ οἱ μυϑογράφοι σωματοειδῆ 

ϑεὰν εἶπον [ ὡς ἐπὶ τοῦ Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων (4 1) καὶ τὸ 56. Ὁ ΘῚ 
ἀπτὸ ἀνατολῆς μέχρι μεσημβρίας τοῦ ἡλίου διάστημα ὡς ἐν 
τῷ ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξατο ἱερὸν ἦμαρ (Θ 66) 

χαὶ τὸ γυχτὸς χαὶ ἡμέρας διάστημα ὡς τὸ ἠὼς δέ μοι ἥδε 
δυωδεχάτη, ὅτ᾽ εἰς [λιον εἰλήλουθα (Φ 80). Φήγιον 

Ρ δὲ] ὄρος περὶ τὸν Ὠχεανόν ] 884 φηγοὺς ἤτοι δρῦς ἔχον. 
8: Φήγιον ὄρος --- ὃ πολλὰς δρῦς εἶχεν. Ἐλιδῦ. Π. 1415. τὸ δὲ ἘΘ θ8ε: 
φηγός ἡ δρῦς παρὰ τὸ φάγω" πρὸ γὰρ τῆς εὑρέσεως τοῦ 15 
ἄρτου βαλάνους καὶ ἀχρόδρυα ἀντὲ ὀπώρας ἤσϑιον οἱ ἄν- 

Ρ ϑρωποι. πάγον δὲ ἀχρωτήριον. 584 
1ὅ 

Ρ 

20 

80 

17 χραιτιγὸν τὸ ταχὺ παρὰ τὸ ἐφ᾽ ὕψους χαὶ εἰς κάραν 

πνέειν. Τ ὑπερποτᾶτο τὸ | ὑπερεπέτετο | 5)}Ὁ᾽ἢ΄’ Πηγά- 
σου πτεροῖς περιφραστιχῶς τῷ Πηγάσῳ. Ὅμηρος πανσό- 
φως χαὶ ἀλληγορικῶς φυσιχώτερον γράφων 
Πηγάσου πτεροῖς" Ὅμηρος ἵππους Ἡμέρας φησὶ “ἀμ- 
μὲν “άμποντα καὶ Φαέθοντα πόοντα χαὶ Φαέϑοντα, οἱ δὲ 
ἵσσπτους λέγει τῆς Ἡμέρας (ψ] νέοι τῷ Πηγάσῳ ἐποχουμένην 

240), οὗτος δὲ Πηγάσῳ φησὶν αὐτὴν εἰσάγουσι μυϑιχῶς ὥὧσ- 
ἐποχεῖσϑαι. 5. χδρ χαὶ ὃ “υκόφρων. ἔχεται 
δὲ χαὶ τοῦτο ἀλληγορίας, ἣν μετὰ τὴν μυϑιχὴν ἱστορίαν ἐρῶ. 
δ᾽ Πήγασος οὗτος ὃ μυϑευόμενος ἵππος λέγεται γεγνηϑῆναι 
τοιῶσδε᾽ ] σταλεὶς ὁ Περσεὺς ἐπὶ τὰς γοργόνας προςτάξει ΑΡ.Ὀ1Ρ].1140, 
τῆς ᾿Αϑηνᾶς τὴν Σϑενὼ μὲν καὶ τὴν Εἰὐρυάλειαν ἀϑανάτους Ἐλ ἔνους 
οὔσας παρέδραμε, χαρατομεῖ δὲ τὴν Πέδουσαν. [ ἐχ τοῦ Ἠρβ. Θ 381 
τραχήλου δὲ ταύτης ὅ τε Πήγασος οὗτος ἵπττος ἀνέϑορεν ὑπό- 
πτερος ὧν χαὶ ὃ Χρυσάορ  ἄνϑρωπος Τ' χρυσοῦν ἄορ χρα- 
τῶν. ] Βελλεροφόντης δὲ ὁ Κορίνϑιος ὃ καὶ ᾿Ιππόνους καλού- 50. Ὁ Ζ 160 
μενος | ἀνὴρ ὑπάρχων Φρυγίας ΤΊ ἄκων ] ἀνελών τινα Κορίν- ΑΡ. ὉΪΘΙ. 

ϑιον Βέλλερον ] ἢ τὸν ἔδιον ἀδελφὸν τὸν “Πλιάδην ἢ Πειρείναν πὰρ ον τ 

1 σηκαένεε --- 9 εἰλήλουϑα ῬΥγ011.2 38.» λέγειν αηΐθ αὐτόῤ 20 » λαμ- 

πον γὺ γί 82 ὑπάρχων “Ῥιδοίοοίαβ᾽ 7 Ηΐδβι. ΥἿΙ 818 (βοἢ. Ὁ. 1.1.) 
88 τὸν ἡλιάδην ἴῃ Ιδοῦπϑ ἃ πι΄ Το]ϊοία ατη36 (ἡ- γ2) δηλεάδην ὃ οἷ, Ηϊδί. 1.1. 

(Β0Ἀ. Ὁ 1.1.) νυ. 1. ἄρ. 101. σπσυρέναν γ2 πειρῆνα ὃ τὸν πειρῆνα γ1 οἷ, ΑΒ. 
ὈΪΌ]. οἱ Ζθῃ. Π 81. 
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16 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

ἢ ̓ Δλκιμένην ἐλθὼν εἰς Ἄργος πρὸς Προῖτον χαϑαίρεται . 

ΑἌντεια δὲ | ἡ καὶ Σϑενέβοια | γυνὴ Προίτου ἐρωτιχῶς ἐπε- Ζ160 ΑΡ. 
μάνη Βελλεροφόντῃ. ὡς δ᾽ οὐχ ἐπείσϑη συγγενέσϑαι αὐτῇ, 
διαβάλλεται παρ᾽ αὐτῆς Προίτῳ ὡς πειράζων αὐτήν. Προῖ- 
τος δὲ αὐτοχειρίᾳ ἀνελεῖν τοῦτον οὐχ ἠϑέλησε | χατά τι Μαϊ. ν. 10, 
παλαιὸν ἔϑος ἐπιχρατοῦν τὸ μὴ τοὺς συμφαγόντας ἀλλήλοις 
ποτὲ παρ ἀλλήλων ϑνήσχειν [ εἰ μή που τοῦτο ἀχουσίως 
συμβῇ. διὰ τοῦτο χαὶ Προῖτος Βελλεροφόντην ἀνελεῖν οὐχ 
ἠθέλησε Τ πέμπει δὲ αὐτὸν ἐς “υχίαν πρὸς ᾿Ιοβάτην τὸν 508. Ὁ Ζ 1, 

χπεγϑερὸν γράμματα δοὺς αὐτῷ χατ᾽ αὐτοῦ περιέχοντα ᾿τὴν" 
τῆς ᾿Αντείας διαβολήν. καὶ ᾿Ιοβάτης [| ὁμοίως ϑ' ἡμέρας αὐτῷ Ζ 118 

συνεστιώμενος ἦν ] τὴν δεχάτην δὲ τὸ γράμμα διαδεξάμενος ἰ Μαὶϊ. 
ἐπεὶ μηδὲ αὐτὸς εἶχεν αὐτὸν ἀνελεῖν διὰ τὸ συμφαγεῖν μετ᾽ οἵ, Μαὶ. 
αὐτοῦ ] κελεύει τοῦτον ἀπτελϑ᾽ εῖν χαὶ ἢ πολεμῆσαι Χιμαίρᾳ, 
εἶτα Σολύμοις, εἶτ᾽ ᾿4μαζόσιν. ᾿! οἱ ϑεοὶ Τ' δὲ τούτῳ ἐσπτερω- Ῥὶπᾶ, Ο ΧΙ 
μένον ἵππον, ὅν φασι Πήγασον, ἀπεστάλχασιν, ᾧ ἐποχηϑεὶς 99 55. 9. 86 
τὴν μὲν Χίμαιραν. ἀνεῖλε} μόλιβδον τῷ αὐτοῦ δόρατι ἐπι- (ἴοπα, ΑΙ 
ϑεὶς καὶ ἐμβαλὼν τῷ ἐχείνης πυρπνέονξε στόματι, ὑφ᾽ οὗ “ἷ- 180 

γη. 7) 
πυρὸς ὃ μόλιβδος συνταχεὶς ἐχείνην ἀπέχτεινεν [. ἦν γὰρ 
προιδόντα τινὰ τὸ πῦρ τῆς Χιμαίρας φυλάξασϑαι, χαϑα 
φησι «“Ἰυσίας ὅ δήτωρ (ἵν. 101) μυϑικῶς. Τ᾿ οὕτω γοῦν ἐχείνην Αγ. ὈΪΡΙ. 

ἀνεῖλε, τοὺς δὲ Σολύμους καὶ τὰς "“μαϊόνδρ ἐν πολέμῳ. Ἷ: δὲ 
ὑποστρέφοντα δὲ ἐνέδρᾳ “«υχίων ἔμελλεν "αὐτὸν" ἀνελεῖν. 
ὡς δὲ χαὶ τοὺς τῆς ἐνέδρας ἀνεῖλεν, ᾿Ιοβάτης αὐτὸν γαμβρὸν 
ἔσχεν ἐπὶ Φιλονόῃ τῇ ϑυγατρὶ χαὶ τελευτῶν αὐτῷ καὶ τὴν 

βασιλείαν χκαταλιμττάνει. ] Βελλεροφόντης δὲ, ὥς φασιν, ἐτταρ- βοῖι. Ῥιπά. 1: 
ϑεὶς τοῖς χατορϑώμασιν ἠϑέλησε χαὶ τὸν οὐρανὸν τῷ Πη- 
γάσῳ περιπολεῖσϑαι. Ζεὺς δὲ οἶστρον τῷ ἵππῳ τούτῳ ἐπι- 
βαλὼν ἔπεισε τὸν Βελλεροφόντην ἀποσφαιρίσαι τῶν αὐτοῦ 
γώτων χαὶ καταβαλεῖν αὐτὸν" εἰς τὴν γῆν. καὶ δὴ περὶ 
τὸ ᾿Δλήιον πεδίον χατενεχϑέντος Βελλεροφόντου χαὶ περι- 
πορξυομένου τυφλοῦ ἀπὸ τῆς πτώσεως ὃ Πήγασος ἄνω περι- 

εἐπολεῖτο καὶ κάτω. ἡ γοῦν Ἡμέρα παρὰ “'ιὸς τοῦτον αἰτεῖται, κοι. Ὁ 

ὡς ἂν ἐποχουμένη αὐτῷ τὸν ἡμερήσιον χύχλον βαδίζῃ. 

1 ἀλκέμενον α ταῦ γί ἀλκεμένεον γ3 12 τῇ δεκάτη Π 11 μό- 

λιβδον --- 21 μυϑικῶς --- α ἘΜ]. 28 περεπολεῦσαε 11 29": ἐποί- 

ησεΐ 84 βαδέζει α γί 



ὅ 
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ταῦτα εἰσι τὰ ληρώδη χαὶ μυϑουργούμενα. 1 Ὅμηρος δέ 1. 
φησι ἵππους μέρας “άμποντα χαὶ Φαέϑοντα. | ἵτεπτος δέ 

ἐστιν “Ημέρας ἡ περιφέρουσα αὐτὴν ὀξεῖα τοῦ οὐρανοῦ χί- 
γησις 1 ὑφ᾽ ἧς λάμπει καὶ φαίνει. χαὶ ταῦτα μὲν τὰ “Ομη- 
ριχά᾿ περὶ δὲ Περσέως χαὶ Πηγάσου καὶ γοργόνων λεχτέον. 
Ι Περσεὺς ὅ ἥλιός ἐστι "καὶ" ἡ ὀξυχίνητος τοῦ οὐρανοῦ χίνη- 
σις [᾿41ϑηνᾶ δὲ ὅ ἀὴρ ] χαὶ ἡ ἀναϑυμίασις ἡ κινοῦσα τὸν 
οὐρανόν" ἐξ ἀναϑυμιάσεων γὰρ χινεῖται. ] Περσεὺς " δὲ" λέγε- 

εἰ Ταν παρὰ τὸ περισσῶς σεύεσϑαι χαὶ δρμᾶν. τοῦτον ἡ ἀερώ- 
1 

1ὅ 

20 

2ὅ 

δηὴς ἀναϑυμίασις αὕτη τιέμπει ἐπὶ τὰς γοργόνας ἤτοι τὴν 
ϑαλασσαν χαὶ τὸ σύστημα τῶν ὑγρῶν γοργόνα λεγομένων 
διὰ τὴν ταύτης κατάπληξιν. [ γοργὸν γὰρ τὸ καταπληχτιχόν.] 
χιέμτεει δὲ τοῦτον ἀνελεῖν τὴν Πέδουσαν, τὴν λεπτομερεστέ- 
ραν οὐσίαν, ὡς ἐξισουμένην αὐτῇ. χαὶ γὰρ ἡ πᾶσα ϑάλασσα 
ἀεροειδής ἐστι, τὸ δὲ λεπτότερον αὐτῆς εἰς ἀέρα μεταβάλλει. 
ὃ γοῦν Π.Εερσεὺς ἤτοι ὅ ἥλιος οὕτω χινούμενος τῇ οὐρανίᾳ 
φορᾷ τὴν Σϑενὼ μὲν καὶ τὴν Εὐρυάλειαν ἤτοι τὸ δυνατὸν 
χαὶ χατὰ μήχη πέλαγος Ῥτῆς ϑαλάσσης " ἐχτεταμένον οὐχ 

ἀναιρεῖ ἤγουν οὐ μετατρέτεδι οὐδ᾽ ἀνιμᾶται ὧς ἀϑάνατον ὡς 
μὴ μετατραπῆναι δυνάμενον, τὴν δὲ Πέδουσαν μόνην ὡς 
ϑνητὴν ἀναιρεῖ πλήττων τῷ ξίφει ἤτοι τὸ βασιλικώτατον 
χαὶ τῇ ὀξείᾳ χινήσει λεπτὸν μεταποιεῖ χαὶ ἀνιμᾶται. τῇ δὲ 
χαρατομίᾳ ἐχείνης ἐχ τοῦ τραχήλου ὁρμᾷ Χρυσάορ καὶ Πή- 
γασος᾽ ἀνιμωμένου γὰρ τοῦ ἡλίου χαὶ τοῦ ἀέρος τὸ κεφα- 
λαιῶδες, ὡς ἔφην, καὶ τὸ λεπτότερον χαὶ ἀτμῶδες συμβαίνει 
τὸ βαρύτερον ἀναφερόμενον “τάλιν χάτω πηγαζειν χαὶ χέεσϑαι, 
ὃ καὶ Πήγασον ὀνομαζουσι διὰ τὸ κατωφερές --- κατωφερῆ γὰρ 
τὰ ἄλογα --- τὸ δὲ λεπτομερέστερον εἰς τὸ αἰϑεροειδέστερον 
χαὶ ἔτι εἰς τὸ πυρῶδες μεταβάλλειν, ὅτεερ καὶ Χρυσάορα χεκλή- 
χασι. ἢ τούτῳ οὖν τῷ ἐξ ὕδατος Πηγάσῳ ἀναφερομένῳ τῇ 
χινήσει τοῦ οὐρανοῦ χαὶ τῇ ἡλιαχῇ ἀνιμήσει ἐποχουμένη 
συναναφέρεται ἡ “Ημέρα᾽ σφαιροειδὴς γάρ ἐστιν ὃ οὐρανὸς 
χαὶ κινεῖται ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ δυσμὰς συμτπιεριφέρων αὐτῷ 
τὸν ἥλιον, οὗπερ ἡλίου περιδινηϑέντος εἰς τὸ ὑπὸ γῆν ἡμι- 

οἵ, βοῇ, Ὁ 

56, Η65. Θ 97 

Ἀὶοᾶ, 112 

οὗ, ΑρΡ. ὈΪΌΙ. 
Η 41 

Β08, Ἐπ. 
ῬΒβορῃη. 146 

508. Η68.10. 38 

2 λάμπονξε α τ βυρτὰ ν τηῦ λάμπον 11 4 ἐφ᾽ ὃ γί 6 Περ- ᾿ 
σεὺς --- Μαῖν. ΑΟ Π θ14:. 11 γοργόνη γί γοργόνην γ2 1 μεταβάλλε- 
ταε αἴ [18 κατάμηκξε α ιακατάμκηκες 80}, 65.1.1. 2ἠ 2 ἀναιρεῖ α 

20 καταπηγάζειν 50. Ηο5. 1. ]. 

ΤΥΘΟΡΕτοπβ ΑἸθχαπᾶγα ΠῚ. 2 
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18 ΕἸΣ ΔΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

σφαίριον γίνεται νύξ, ἀπὸ δὲ τοῦ ὑπὸ ϑάλασσαν χαὶ γῆν 
εἰς τὸ ἄνω ἀναδραμόντος ἡμισφαίριον, ὅϑεν καὶ τοὺς λεχϑέν- 

τας πηγάσους ἀτμοὺς ἀνασπᾷ, ἡμέραν ἐργάζεται. οὕτως ἡμῖν 
Ἐχοῖς Τζετζίοις  δοχεῖ ἔχειν ταῦτα τὰ μυϑουργήματα, τούτῳ 
τῷ Πηγάσῳ ὀχεῖσϑαι τὴν Ημέραν, οὐ τῷ Βελλεροφόντου. 

[ χἀχεῖνος δὲ οὐχ ἦν ἵσετεος --- οὐ γάρ ἐστιν ὅπου τις ἐτετερω- ῬαΙδΘΡᾺ Τποτ, 
μένον ἵσετεον εὑρήσει --- ἀλλὰ πλοέῳ ἐμβὰς 1 οὗ πτερὰ τυγχά- 
γει τὰ λαίφη  Πήγασος δὲ ἡ χλῆσις ὡς διὰ τῶν πηγαζόντων 
ὑδάτων νηχομένῳ 1 τὴν Χίμαιραν ἀναιρεῖ τὴν τρικέφαλον 

χαὶ πυρίπτνουν, ὅπερ ἀλληγορεῖται δητορικῶς" Χίμαιρα γὰρ 
ἦν "γυνή", ϑυγάτηρ ᾿Αμισοδάρου περὶ τὸν τόπον “Τυχέας τοτε-᾿ 
αρχοῦντος. αὕτη ἀδελφοὺς ἐσχήχει δύο “έοντα καὶ Ζρά- 
χοντὰ χαὶ τὰς τῆς «Αυχίας εἰσβολὰς χατέχοντες μετὰ καὶ τῶν 

ὑτε᾽ αὐτοὺς ἀνήρουν τοὺς παῤιόντας. διὰ γοῦν τὴν ὁμόνοιαν 

τριχέφαλον ϑηρίον τούτους ἐχάλεσαν, διὰ δὲ τὸ πολεμικὸν 
χαὶ δραστήριον πυρέπινουν. τούτους γοῦν ὅ Βελλεροφόντης 
ἡττήσας μόλιβδον ἐμβάλλει τοῖς αὐτῶν στόμασι τουτέστι χα- 
λινὸν δουλείας. πρόσϑεν δὲ ὃ έων ἐπολέμει, ἔχ τοῦ ὀπι- 
σϑίου ὃ Ζράχων χαὶ χατὰ τὸ μέσον ἦν Χίμαιρα ὡς τούτων 
ἀσϑενεστέρα. 1 ἢ καὶ ἄλλως τὴν Χίμαιραν νοητέον, ὡς “Ομη- 
ρος ὑπεμφαίνει μιχρὸν τοὺς Σολύμους ἔϑνος μάχιμον, οὗς 

εἰχάζει χαὶ λέοντι διὰ τὸ κατὰ πρόσωπον γεγνναιοτάτως μά- 

χεσϑαι, τὰς δὲ ᾿Αμαζόνας, ἃς εἰχάζει χιμαίρᾳ ἤτοι αἰγὲ διὰ 
τὸ χρημνοβατεῖν αὐτὰς δίχην αἰγῶν χαὶ ἐν χρημνοῖς χατοι- 
χεῖν, τὴν “δὲ ἐνέδραν τῶν “Τυχίων τὴν κατ᾽ αὐτοῦ, ἣν διὰ 

τὸ λαϑραῖον ὄφιν ἐχάλεσε. 
Πηγάσου πτεροῖς" ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ὅτι ἐχ τοῦ ὑπὸ 

γῆν καὶ ὕδωρ ἡμισφαιρίου σὺν τῷ ἡλίῳ. ἀνῆλϑεν ἡ ἡμέρα ἐκ 
τῶν μερῶν τοῦ ἑώου ᾿Ωχεανοῦ Πηγάσου πεεροῖς εἶπεν. 
ἡ δὲ τοῦ Βελλεροφόντου οὐρανόϑεν ἔχ τοῦ -Πηγάσου ἀπο- 
σφαίρισις τοῦτό ἐστιν᾽ ἐπαρϑεὶς τοῖς ἀνδραγαϑήμασιν, οἷς 
τῷ πλοίῳ ἐχείνῳ εἰργάσατο, ἐδόχει τις ἡμίϑεος εἶναι καὶ 
ὑψηλότερα τοῦ αἰϑέρος ἐφρόνει. ἀντιπνευσάσης δὲ τῆς εἷ- 
μαρμένης αὐτῷ, ἣν Ὅμηρος 4έα φησίν, αἴφνης ὅ εὐτυχὴς 
ἐχεῖνος ὃ τροπαιοῦχος δυστυχέστατος κατεφαίνετο" ἀττοβαλὼν 

9 νηχομένου δὰ! Ψηχομένους α ἠχουκένων γ2 οἵ. Ἠϊδί. ΧΤΙ 422. »νηχό- 

μενος ΜΌΒΘΙΙΟΘΥ ἐ ; 

29. ἡ 5514 θ Ὁ 
“ ἕκορ τ 

οἵ. δγ. [πο] 
δ. 

1011 
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Ἐγὰρ" τοὺς παῖδας χαὶ ὥσττερ τυφλὸς γεγονὼς πενϑῶν περὶ 
. τὴν ἐρημίαν τῆς «Τυχίας διῆγεν ] ἥτις “λήιον ἀπὸ τῆς ἐχείνου 

ἄλης καὶ πλάνης ἐχλήϑη ]. ἢ χαὶ τὰς φρένας ἀποβαλὼν καὶ 
τὸν νοῦν τυφλωϑεὶς οὕτω διῆγε τπτλανώμενος᾽ | κατὰ γὰρ Ἐπί- 

δ χαρμον γοῦς ὁρᾷ, νοῦς ἀχούει, τὰ δ᾽ ἄλλα τυφλά. 

18 Τιϑωνὸν ἐν χοέτῃσι᾽ χατὰ τὸ μυϑιχὸν χαὶ τὴν 

ἱστορίαν ὃ Τιϑωνὸς ἀδελφὸς ἦν Πριάμου ἀμφιμήτριος" 

Τιϑωνὸν᾽ ἀπὸ “Ροιοῦς τῆς ὃ μὲν γὰρ ΤΠΙρίαμος ἦν «Τευκίέτε- 
Σχαμάνδρου ϑυγατρός ἐστινίπης, ὃ δὲ Τιϑωνὸς Ροιοῦς | ἢ 
ὅ Τιϑωνός, ὃ δὲ Πρίαμος ᾿'Στρυμοῦς [ τῆς Σχαμάνδρου 
ἀπὸ ““ευχέππης. 5 ϑυγατρὸς υἱός, ᾿ 

ἀμφότεροι δὲ πατρὸς “αομέδοντος ]. φασὶ γοῦν ὅτι τὸν 
Τιϑωνὸν τοῦτον σύνευνον ἔσχεν ἡ Ἡμέρα, ἐξ οὗ γεννᾷ 
ἹΠέμνονα καὶ ᾿Ημαϑίωγα. ] ἀϑάνατον δὲ τὸν Τιϑωνὸν ττοιή- 
σασα ἐπελάϑετο ποιῆσαι καὶ ἀγήρω. γηράσαντα δὲ το- 
σοῦτον ὡς ἐν ταλάρῳ χαὶ λίχνῳ αὐτὸν περιστρεφόμενον δί- 
χὴν βρεφυλλίου χαϑεύδειν εἰς τέττιγα μετέβαλεν. [ καὶ διὰ 
τοῦτο γοῦν φησι χαὶ οὗτος ἐν τῇ χοίτῃ χαταλεῖψαι αὐτὸν 
τὴν “Ἡμέραν. χαὶ ταῦτα μὲν μυϑικωτέρως λέλεχται, ῥητορι- 
χῶς δὲ πρότερον ἀλληγορητέον᾽ ὃ Τιϑωνὸς οὗτος περὶ τὴν 
ἡμέραν χαὶ τὰ ἑῶα ἐπιγαμβρεύσας παῖδας ἔσχε τοὺς τιρορ- 
ρηϑέντας, πολυχρονγνιώτατος δὲ τοσοῦτον ἐγένετο ὡς ὑπὸ γή- 

ρως τοῦτον τρύχεσϑαι ταλάρῳ χαϑήμενον. ἐμυϑεύσαντο γοῦν 
ὅτι ἡ Ἡμέρα τουτέστιν ἡ εὐχρασία τῶν ἑώων μερῶν χαὶ 
σύνευνον τοῦτον ἔσχε χαὶ ἀϑάνατον ἐποίησεν ἢ ἡ Ἡμέρα χαὶ 

τὸ φῶς τοῦτον ἠγάπησε, διὰ τὸ ὑπέργηρον αὐτὸν, ὡς ἔφην, 
γεγονέναι. ὅϑεν χαὶ εἰς τέττιγά φασιν αὐτὸν μεταβληϑῆγναι. 

᾿ οἱ γὰρ τέττιγες ὥστπτερ [ οἱ ὄφεις [ γεγηραχότες ἀποβάλλουσι 

τὸ γῆρας ΤὙ. [καὶ ταῦτα μὲν ἠλληγορήϑη ῥδητοριχῶς᾽ φυσιχῶς 
δὲ ἤδη λεχτέον᾽ ᾿Ηὼς τὸ πρωινὸν χατάστημα ] Τιϑωνὸς δὲ τὸ 
τῆς ἡμέρας κατάστημα, ὅτε τιϑέασι τὰ ὦνια | χαὶ ἐπὶ τὰ ἔργα 
χωροῦσιν οἱ ἐργαζόμενοι. ὅϑεν χαὶ ᾿Ημέρας ἀνήρ, ὅτι τὰ ἀν- 

ὁρώδη χαὶ ἐργατιχὰ ἐν αὐτῇ γένονται, οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ νυχτὶ 
τὰ ϑηλυπιρεπτῆ καὶ ἀνέσιμα. οὕτω μὲν, ὡς ἔφην, Τιϑωνός 

9 κασάνδρου 8. οΟΥΥ. οϑεγί 100 Σετρυμοῦς ΘΥαβατη ὃ οἵη. γ1 
88 αὐτῶ γ1 ὲ 

.᾿» 

Ζ 201 

ῬΙαί. Μοτ. 
386} 

Αρ. 101. ΠῚ 
146 

ἵν. ἴ. 147 

Ὁ 

5. 793 
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ἐστιν ἡ ἡμέρα, μᾶλλον δὲ ᾿ἐχεῖνο" τὸ τῆς ἡμέρας χατάστημα, 
ὅπότε τὰ ὦνια προτίέϑενται χαὶ αἱ ἀγοραὶ ἵστανται. οὗτος δὲ 
μυϑικχῶς εἶπε Τιϑωνὸν Πριάμου χαλῶν αὐτὸν ἀδελφὸν ἕστο- 

ρίαις καὶ μύϑοις μόνοις ϑέλγειν τοὺς νέους βουλόμενος. 
κοίτῃσι κοίταις" [ ἐωνιχῶς δὲ ἐτράπη τὸ ἃ εἰς ἢ χαὶ Ἐα δῖον 

μένει τὸ προσγεγραμμένον. 
Κέρνης" Κέρνη νῆσος ᾿Ὠχεανῖτις, ὁτόϑεν ὅ ἥλιος δοχεῖ 

ἀνατέλλειν. Τ᾽ Κέρνη νῆσός ἐστι] περὶ τὸν ᾿Ωχεανὸν χατὰ 
ἀνατολὴν [ ἄχραν, ἧ καϑεύδει ὁ Τιϑωνὸς μετὰ τῆς ᾿Ηοῦς" 
ὑποχάτω δὲ τὸ Φήγιον, οὗ τὸν Πήγασον ἵππον ἐποχεῖται ἡ 
Ἡμέρα μέλλουσα διέρχεσϑαι χατὰ τὴν γῆν. πτερωτὸν δὲ τοῦ- 
τον τὸν ἵπτοον παρίστησιν ὃ ποιητής (ΉἨθ85. Θ᾽ 284). 

19 τὸ ἀμφιμήτριον ἐρρέϑη“. Τ 

20 οὖσα τὰ σχοινία | οἷς 
φέρεται ἡ ναῦς οἱονεὶ οἶσά 
τινα ὄντα [ παρὰ τὸν οἴσω μέλ- 
λοντα | δηλοῦντα τὸ χομίσω. 
Ὲρ (Ε6 4425. ἘΜ 642,4 ἘῸ 
128 15) οἴσυια γάρ ἐστιν. 53 

γρώνη ἡ χοίλη χαὶ βεβρω- 
μένη ἤτοι ἡ τετρημένη τστέ- 
τρα 1 “Ὲρ (6 18015 ΕΜ 241δι 
ἘῸ 4410) ἡ γρώνη τετρυτπίη- 
μένη οὖσα πέτρα χαὶ ὡς οἱ ττα- 

οὖσα τὰ σχοινία παρὰ τὸ 

οἴω τὸ κομίζω οἷσα] καὶ τροπῇ 
τοῦ διχρόγνου εἰς δίχρονον χαὶ 

Ἰ] ἑωνιχῶς | οὖσα. Τ' ἢ τὰ ἀπὸ 
οἰσύας φυτοῦ ἤτοι λύγου" πρό- 
τερον γὰρ ἀπὸ λύγου σχοίνους 
ἐποίουν ττρὸ εὑρέσεως τῆς. 'χα- 

γάβης. 54 Ὁ 

γρώνης χοίλης πέτρας ἐχ 
τοῦ γρῶ; τὸ ξέω χαὶ τὸ σείω 53 
ἢ ἐχ τοῦ τρῶ τὸ τρυπῶ τρώ- 
γης χαὶ γρώνης. 

λαιοί φασι, τρώνη τις. Ἐπδύ. Οα.1 2105, (οἱ. ὩΣ Μ ΕΜ1.1.) παρὰ 
τὸ τρῶ τὸ τρυπῶ ἢ παρὰ τὸ γρῶ τὸ ἐσϑίω. "10. ΤΠ 891. 
χερμάδος | πέτρας |. 85 καὶ γρώνη χαὶ χερμὰς πέτρα, ἐν ἡ 
τὰ σχοινία τοῦ πλοίου δέδενται τιρὸς τὸν αἰγιαλόν. 5458 χερ- 
μὰς κυρίως ἡ μιχρὰ ττέτρα, ἣν δύναταί τις τῇ χειρὶ μάσασϑαι 
χαὶ ἐπιλαβέσϑαι, νῦν δὲ χαταχρηστιχῶς τὴν παραϑαλασσίαν 

22 κοίλη 50}. ΝΊο. Α τῇ 

19 ὑσήεα 200 κανάβως γί καννάβεως γ2 
ἘΜ 2814) εὖ. ΐ 

28» δ ἐσϑέω (6 Χ 

οἵ, 16.ὃἑῬ᾿ 

οὐ μι 

δὰ ἀν δῶ, 

ΕΜ δι8ον 

ΓΘ νος ΝΥ 

Φφιο 
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μεγάλην πέτραν ἐχάλεσε τοῦ λιμένος, πρὸς ἣν ἀποδέουσι 
τοὺς τῶν ὅλχάδων σχοίνους. Τ' εὐγάληνα τὰ γαληνιᾶν 
ποιοῦντα ἑτὴν ναῦν" χλυδωνιζομένην, ὅπότε δεϑῇ καὶ στη- 
ριχϑῇ ταῖς ἀγχύραις. Τ' 

ὄ 21 ναῦται λίαζον" οἱ ναῦται, φησὶ, τὰ σχοινία τὰ 

Ρ παρέχοντα γαλήνην ἀπὸ τῆς τετρυπτημένης ττέτρας | ἔλυον. ] 55 
λέαζον ] ἔλυον ] τροπῇ τοῦ διχρόνου εἰς δίχρονον ὡς 

τὸ βύβλος βίβλος 1 ̓Αφροδύτη ᾿Αφροδίτη [ τετράδυον τετρά- 
διον χαὶ τὰ ὅμοια. χἀπὸ γῆς ἐσχάζοσαν ἀντὶ τοῦ 

10 ἀπέλυον᾽ ταῦτα δὲ Καλχηδονίων ἰδιώματά εἰσιν. ΟΠΟΘΙΟΝ. 
56}. ΠῚ 6430 Ἡ. | εὐβοϊκὴ ἡ 1 λέξις 55 ἰηῦ. 11π. ΟΟΙ8], 845. ἀπὸ 
γῆς ἐσχάζοσαν ἀπὸ γῆς ἀνέσπασαν τὰς ἀγχύρας᾽ ὅτε γὰρ 
μέλλουσι πλεῖν, ἀπὸ γῆς ἀνασπῶσι ταύτας" τὸ δὲ ἐσχά- 
ζοσαν λέγεται ἀπὸ τοῦ σχάζω τὸ ἀνοίγω χαὶ τὸ χόπτω 

1ὅ τὸ τὴν διέχειαν ποιοῦν. [ ἔστι δὲ χαλκιδαϊχὸν 1 ἤτοι ἀττιχῆς Τ' 
διαλέχτου. 

22 ὕσπληγξ δὲ χαὶ ὑστριχὶς χυρίως μάστιξ ἦν ἔχ χοι- 
θείων τριχῶν συμττιετιλεγμένη, καταχρηστικῶς δὲ χαὶ πᾶσα 

ἿΡ μάστιξ χαὶ τὸ βούχεντρον" ] νῦν δὲ τὰς ἀγχύρας οὗτος λέ- 
20 γδι. [8 τὰ σίδηρα 83 παρὰ δὲ “Τυχόφρονε ὕσπληξ λέγεται 

τὸ σίδηρον τῆς νεώς. ΝὟῪΥ ἘΜ 184:1 τῆς ἀφετηρίας. 55 
αἱ δὲ παρϑενοχτόνον μέχρι τοῦ αἱ Φαλαχραῖαι χό- 
ραι συντάσσεται οὕτω χατὰ τὴν τάξιν τοῦ ἃ χαὶ τοῦ β χαὶ 

Ρ τῶν λοιττῶν στοιχείων. Τ' τὴν σπιερὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον ϑάλασ- 
25 σαν λέγει. περὶ τῆς “Ἕλλης μυϑεύονται ὅτι παρϑένοι αὐτῇ 

ϑύονται. 53 
παρϑενοκτόγνον" ᾿ ̓ ϑάμας ὁ Αἰόλου ] τοῦ “Ἕλληνος 

παῖς, βασιλεὺς δὲ Θηβῶν γήμας ᾿Ινὼ τὴν Κάδμου παῖδας 
ἔσχε δύο Κλέαρχον ] τὸν παρα τισι ΑΙέαρχον | χαὶ Παλαί- 

80 μονα | τὸν ἔχαὶ" Πελιχέρτην. κατὰ “ρας δὲ πρόσταγμα 
ἀποτιεμψάμενος τὴν Ἰνὼ χαὶ ἐπιγήμας Νεφέλην ἔσχεν ἐξ αὐ- 
τῆς παῖδας δύο Ἕλλην τε χαὶ Φρύξον. μιγνύμενον δὲ αὐτὸν 
λάϑρα τῇ ᾿Ινοῖ κατοπτεύσασα ἡ Νεφέλη ᾧχετο. πάλιν δὲ τῆς 

21 ἀφετηρίας Β0ῃ!. ΤΏΘΟΟΙ, ΥἼΠΙ δ8 

10 ΖΧιαλκεδέων Οὐοὔὗ. 18 μέλλωσι ς 1Ὁ χαλδαικὸν {1 Ῥγτ0]]. 3 

Ῥ 

ἘΠ 285: 

φ) 

5. 252 

Ἐ 

508. θ Η 86 
ΑΡ. Ὀ101.1 49 

ἱν. 80 568. Ὁ 
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οἰκίας ἐπιχρατήσασα ἡ ᾿Ινὼ ἐπεβούλευσε τοῖς τῆς Νεφέλης 
παισίν, εὑροῦσα δέ τινὰ μηχανὴν ἔφρυγε τὸν πυρὸν διὰ τὸ 
μὴ ἀναφύεσθϑαι. χαὶ δὴ πολλῆς οὔσης ἀχαρπίας ἐν τῇ χώρᾳ 
[ἔπεμψαν οἱ ϑηναῖοι 1 ϑεοπρόπους εἰς Πυϑώ, ἡ δὲ ᾿Ινὼ 
ὑπέϑετο τοῖς μάντεσι τοιοῦτόν τινα χρησμὸν κατὰ Φρύξου 
λέγειν ᾿ἀϑάμαντι ὡς διὰ τοῦτον σῖτον μὴ φύεσϑαι μηδὲ τὰ 
λοιπὰ τῶν σπορίμων, ὅτι τῶν τῆς Νεφέλης παίδων χρεία 
τοῖς ϑεοῖς ἕνα τυϑῆναι. πυϑόμενος οὖν παρὰ τῶν ϑεοτερό- 

πων ὁ ᾿ϑάμας τὸ λόγιον 1 καὶ ἀναγχασϑεὶς 1 μεταπέμττεται 
ἐχ τῶν ἀγρῶν τὸν Φρύξον σφαγιάσαι βουλόμενος, προφάσεως 
δὲ χάριν ἐχέλευσεν αὐτὸν ἄγειν ὅτι χάλλιστον πρόβατον ἐν 
τοῖς ϑρέμμασιν εἰς ἱερουργίαν ὑπάρχον. μυϑολογεῖται δὲ ὅτι 
παραγενομένῳ τῷ Φρύξῳ μετὰ τῆς ἀδελφῆς κατά τινος δαί- 
μονος ἐπιφάνειαν ἀνθρωπίνῃ φωνῇ λαλῆσαι τὸν χριὸν χαὶ 
γᾶσαν αὐτῷ τὴν ἐπιβουλὴν ἀναγγεῖλαι κελεῦσαί τε αὐτὸν μετὰ 
τῆς ἀδελφῆς  περιχαϑίσαι τὰ νῶτα, ὅπως τὸν ἐπιχείμενον 

κίνδυνον ἐχφυγεῖν δυνηϑῶσιν. [ ἕτεροι δὲ λέγουσιν ὅτι Νεφέλη 
χαὶ τὸν Φρύξον χαὶ τὴν “Ἕλλην ἁρπάζει καὶ παρ᾽ Ἕρμοῦ λα- 
βοῦσα χρυσόμαλλον χριὸν ἔδωχεν, ὕφ᾽ οὗ φερομένων διὰ ] τοῦ 
ἀέρος μετὰ πολλῆς τῆς βίας συνέβη τὴν “Ἕλλην μὴ δυναμέ- 
γην ἀντέχειν εἰς τὸ ὑποχείμενον “χαταϊ πεσεῖν ττέλαγος χαὶ 
ἀποτενιγῆναι, προςαγορευϑῆναι δὲ τοῦτο ἀπὸ ταύτης ᾿Ἐλλήσ- 
πόντον"  ὅϑεν χαὶ παρϑενοχτόνον Θέτεν τὴν ϑάλασ- 
σαν οὗτος ἐχάλεσε.  Φρύξος δὲ ἦλϑεν εἰς Κόλχους χαὶ ϑύει 

ἐχεῖ Φυξίῳ 4ιὶ τὸν χριόν. τὸ δὲ δέρος Αἐήτης ἐν “άρεος 
ἄλσει καϑήλωσε περὶ δρῦν. Φρύξος δὲ ἑλὼν Χαλκιόπτην τὴν 
Αἰήτου γεννᾷ ᾿Αργον, Πελίαν, Κάτιν, Φρόντιν, Σῶρον | καὶ 
Ἕλλην ὙΤ΄. ὕστερον δὲ ᾿ϑάμας μήνιδι Ἥρας | ὅτι τὸν Φιόνυ- 
σον ὡς κόρην ἀνέτρεφε λαβὼν τταρ᾽ Ἕρμοῦ | χαὶ τῶν ἐξ Ἰνοῦς 
ἐστέρητο παίδων" αὐτὸς γὰρ μανεὶς «““έαρχον τοξεύει, ᾿Ινὼ δὲ 
σὺν [ Παλαίμονει τῷ καὶ ] Πελικέρτῃ ἥλατο εἰς τὴν ϑάλασσαν, 
᾿ϑάμας δ᾽ ἐχπεσὼν Βοιωτίας χρησμὸν ἔλαβεν ἐχεῖ χατοι- 
χεῖν, ὅπου ζώοις ἀγρίοις ξενισϑῇ. λύχοι δὲ περὶ τὴν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ χληϑεῖσαν ᾿ϑαμαντίαν ἰδόντες αὐτὸν ἔφυγον χατα- 

4 ἔπεμπεν ὁ ᾿Αϑάμας 580οἷ,. Ὁ). ε Θηβαῖοι οἵ. ὃ. 5619 ΕΝ 8205: 

19 ἐφ᾽ 11 20 λαβὼ ΠῚἝῚ 21 Μελίαν ν. ΑΡΟ]].. κραντιν ὦ κύτεν ὁ 

ἝὍΧ ἃπο Ογ(ίϑοτο ἔηχὶς ἀποϑ᾽ ΜΈΘΙ]. 

ἊΡ.1.1. 8 

864: 
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λιπόντες τὰ χρέα τὰ τῶν προβάτων, ἅπερ κατήσϑιον. ἐχεῖ δὲ 
γήμας Θεμιστὼ τὴν “Ὑψέως γεννᾷ «“εύχωνα, Ερυϑρον, Σχοι- 
γέα, Τίτωνα. ἢ χαὶ τὰ μὲν λοιττὰ πάντα τῆς ἱστορίας ἀλη- 

ϑεύουσι, τὰ δὲ περὶ τοῦ χριοῦ μεμυϑολόγηται" ἢ ὃ γὰρ Κρεὸς Ῥαϊ. Τπον. 8 
ὅ ἄνθϑρωτεος ὧν φίλος τῇ “Ελλῃ χαὶ τῷ Φρύξῳ γνοὺς τὴν ἐτπτι- 
βουλὴν τὴν κατ᾿ αὐτῶν ἐμβὰς εἰς πλοῖον μετὰ τούτων ἐφέ- 
ρδτο. χαὶ ἡ μὲν “Ἑλλη περὶ τὸν “Ἑλλήσποντον ἢ νόσῳ | ἢ πτε- οἵ. οι. ΑΡ.. 
σοῦσα “τοῦ πλοίου" 1 τελευτᾷ, οὗτοι δὲ ἀφέχοντο παρὰ δ5ν 
Κόλχους ᾿ καὶ χρυσώσαντες χριοῦ δέρμα τὸν χριὸν ϑύουσι τῷ 8θάιο 

10 Ζιέ, τὸ δὲ δέρμα ἀἄνϑρωπός τις ἀράχων ἐφύλαττεν 1. 
Θέτις ἡ ϑάλασσα, ὅτι εὐθϑεσίας αἰτία᾽ συναχϑέντος γὰρ κατ᾽ 
ἀρχὰς τοῦ ὕδατος ἐφάνη ἡ ξηρὰ χαὶ γέγονξδ τοῦ παντὸς 
ἑεὐχοσμία. Ὁ 

Ῥ. 28 ἴουλος σχώληξ ] πολύπους  μιχρὸς περὶ τοίχους ἀνερ- 

15 χόμενος, ᾧ τιαρειχάζει τὰς ᾿λεξάνδρου ναῦς διὰ τὰς χώπις. 5' 
ἐγὼ δὲ μίαν λέγω ναῦν ᾿Αλεξάνδρου χαὶ βαρβαριχὸν πλοιάριον 
ἕν (97)" ! ρ΄ στρατιώτας ἔχων ἔπλευσεν εἰς Ἑλλάδα. [ ἴουλος Μαϊ.116 ἘΝ 

δὲ σημαίνει δ΄, τὸν σχώληχα τοῦτον, τὴν ἐξάνϑησιν τῶν γε. “Ὁ 
γείων,͵ τὴν συστροφὴν τῶν τριχῶν χαὶ τὸν ὕμνον, ὥς φησιν 

20 ᾿Ερατοσθϑένης ἐν Ἑρμῇ ἡ χερνῆτις ἔριϑος ἐφ᾽ ὑψηλοῦ 
πυλεῶνος δανδαῖτις στείχουσα χαλὰς ἤειδεν ἐού- 

λους. 
ἔουλος τὸ πολύπουν ζῶον [ἢ ἴουλος ζῶόν ἐστι [ ϑαλάσ- 
ὅϑεν ἀπὸ μεταφορᾶς χαὶ αἱ σιον 11 πολύπουν, ἐξ αὐτοῦ δὲ 

20 πολύχωποι νῆες ἰουλόπεζοι] αἱ νῆες ἰουλόπεζοι λέγονται. 
ἀπ᾽ αὐτοῦ χέκληνται. ΧῈΡ (ΕΜ 
41229 Β6 290,43) . 
πέζα ὃ πούς 1 “παρὰ τὸ πέδον", τοῦτο δὲ παρὰ τὸ ἕζω τὸ ἘΜ 1387:: 
χάϑημαι!. πόδες οὖν τῆς νηὸς χυρίως οἱ οἴαχες ἢ χαὶ αἱ 

80 χῶπαι. εὐῶπες εὐόφϑαλμοι ] διὰ τὰς ὀπάς, ὅϑεν ἐν τῷ Ῥ 
χελεῖν χινοῦσι τὰς χώπας. σπάϑαις ] χώπαις ]. 

24 πελαργοχρῶτες αἱ νῆες διὰ τὸ λευχαίνεσθϑαι 

χηρῷ. 5 λευχόχροοι | διὰ τὰ λαίφη. Τ' Φαλαχραῖαι 854 δὲ ἀντὶ ν 
τοῦ 5 ἸΙδαῖαι. 581 ὃ δὲ περὶ τὴν Φαλάχραν τόπος ψιλὸς χαὶ 

8ὅ ἄδενδρος, διὸ χαὶ ταύτην ἔσχε τὴν προσηγορίαν. 5 ὉΦαλά- 

ἥδ, 

δα Υ̓́ 

δόσε Σου Σλυδοδκυν "1... 0: νίζοις, λέν Ὡς 

ᾧ “ὦ ᾿ "ΑΘ 

8 τιτωνὸν ὃ ν. ΑΡΟ]]. [14 τεῖχος α 2421 δενδαῖτις α 28 πέδον 

τὸ ὁμαλόν 2 δ588 καιρῷ. οἷ. ἘΝ 1θ854 ΠΟΠΠΟΥ ἴῃ Ηθ6]0. δ᾽ απάρθι. ΧΙ 
8ὅ Φαλάκραι --- ΡΓῸ]}. 11 
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2ὅ στα ἀσύνδετον ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “χαὶ ἄφλαστα.. 

24 ΕἸΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

χραι ἄχρα τῆς Ἴδης, ἥτις οὐχ ἔχει ζῶν φυτὸν διὰ τὴν χιόνα 
χαὶ τὸν χρύσταλλον, ἀλλ᾽ ἐψίλωται. χαὶ πάντα δὲ τὰ ἐψιλω- 
μένα ὄρη ἐλέγετο Φαλάχραι. 1. ϑίορῃ. (1110. 24). 
ἄλλως. ὄρος Τροίας, ἐπειδή- 
σχύερ ἐχεῖϑεν ἐποίησεν ὁ Πάρις 
τὰς ναῦς χαὶ ὡς φαλαχρὸν 

ἐποίησε τὸν τόπον. 5 

τινὲς δὲ ἐχεῖϑεν ἤγουν ἐχ τῆς 

Φαλάχρας λέγουσι τμηϑῆναι 
τὰ ξύλα τὰ εἰς τὴν ναυπηγίαν 
τῶν λεξάνδρου πλοίων, ἔκχ- 

τοτὲ δὲ τοῦτο τὸ ὄρος ψιλωϑὲ 
τὸ φαλαχρωϑῆναι αὐτὸ ] παρὰ Φερέχλου ] εἰς τὴν τῶν νεῶν Ἤομπι. Βῦθ᾽ 

χόρας δὲ Φαλαχραίας εἶπε τὰ πλοῖα "ὡς ἢ ἐκ χατασχευήν. 

ὸν Φαλάχραν ὀνομασϑῆναι διὰ 

τῶν τῆς Φαλάχρας ξύλων ναυπηγηϑέντα. 
ἰστέον δὲ καὶ τόδε ὅτι ἡ Ἴδη 
τὸ ὄρος τρία ἀχρωτήρια ἔχει, 
τὸ “εχτόν, τὸ Γάργαρον χαὶ 
τὴν Φαλάχραν, ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ 

γῆες τοῦ ᾿Αλεξάνδρου χατε- 

᾿Ιδαῖαι ἀπὸ τοῦ περιέχοντος. 
τέσσαρα γὰρ [ ἀκρωτήρια Ἴδης 
Φαλάχρα, “εκτόν, Γάργαρον ̓̓ 
Πέργαμον. ἢ} 

σχευάσϑησαν. 58 

25 Καλύδναι | νῆσοι ] χαὶ ὄρη Ἰ τῆς Τροίας ] ἀπό τινος 
Καλυδνοῦ. 54 

πτέλα τὰ ἄρμενα, παρὰ τὸ τίλλω Ἐ6Ὸ 48ὅ5ο ἘΠῚ 6943 
λευκὰ πτέλα τὰς χώπας, ὅτι ὑπ αὐτῶν λευχαίνεται τὸ 
ὕδωρ πληττόμενον ἢ πιτίλα δὲ τὰ πτερὰ παρὰ τὸ ] ἐν τῷ 
πέτεσϑαι Τὴ τίλλειν | χαὶ χόπτειν ] τὸν ἀέρα ]. 

20 τὰ ἄχρα τῆς νηός, τὰ ] ἀἁ 

λέγονται αἱ πρύμναι παρὰ τὸ 

χροστόλια | 53 οἵ. ῬΒ 295 ἄφλα- 
ἄφλαστα δὲ 

εὔφλαστα χαὶ εὔχαυστα εἶναι 
ἢ παρὰ τὸ ἄφλαστα | κατ᾽ εὐφημισμὸν | χαὶ ἄχαυστα, ὅτι 
αἱ πρύμναι τῶν πλοίων τῶν βασιλιχῶν χαὶ τῶν στρατιωτιχῶν 
ϑεοὺς γεγραμμένους εἶχον, ἃ δι᾿ εὐσέβειαν οὐχ ἄν τις ἔχαυσε: 

80 τὰ δὲ τῶν λοιπῶν τελοίων ἄφλαστά τις εἴποι οἱονεὶ εὔφλαστα 

18 τρέα --- Φαλάκραν 56ῃ. ΑὮ) Θ΄ 48 

21 ὅτι --- Β0ῃ. ΑΒΌ 1 241. ΝΙο. Θ.2608 

1ὅ αἑ --- κατεσκευάσϑησαν 80. 

2ὅ ἀσύνδετα α ἀσυνδέτως γοβί 
φλαστα α ἄϑλαστα γ2 οτι. ὃ οἵ Ῥ 

21 ἢ --- ἄκαυστα οταὰ. »2 

ρῬοβὺ εὔποι ἰηΐ. 11π. ὃ 
28» στρατηγικῶν, οἵ, 410 Κ. Ααητη. νῆες 

εἰπεῖν ὃ καὶ οἵ. ὦ ὃ γ εὖὔ- 

20 εἶναι κατ᾽ εὐφημισμὸν γ2 
90 ἂν 

Β6}, Νίο. Θ᾽ 

ΕΑ 48δι: 
(ἐ:.: 



ὅ 

ΣΧΟΛΙᾺ : 2ῦ 

χαὶ εὔχαυστα᾽ εἰ γάρ τις τῦρ ἑῬαὐτοῖς" ἐπιβάλλει, συντόμως 
χαυϑήσεται διὰ τὸ εἶναι πεπισσωμένα. 54 
φώσσων τὸ ἱστίον τῆς νεὼς φώσσωνας τὰ λαίφη, τὰ ἅρ- 
πεφυσημένον “Ἐρ (ΕΜ 80423) [μενα παρὰ τὸ φῶ τὸ λαμ- 
πρύνω" λευχὰ γάρ. Τ' ἢ ] πιαρὰ τὸ φυσᾶσϑαι | ὑπ᾽ ἀνέμου φύσ- 
σωνγες χαὶ φώσσωνες ἢ παρὰ τὸ φέρειν τοὺς | ὥσοντας | ἤτοι 

. φοὺς ἀνέμους. ὠργυιωμένους  ἐχτεταμένους | ἡτελωμιέ- 
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80 

γους ἢ ἀπὸ τῆς ] ὀργυιᾶς ἤτοι τῆς ἐχτάσεως τῶν χειρῶν | ἢ 
ἀπὸ τοῦ ὀργῶ τὸ ὁρμῶ.} ὀργᾶν δὲ τὸ ἔχ γῆς συντόμως ὀρούειν 
τι τῶν φυτῶν ] ἢ τῶν βοτανῶν. ὠργυιωμένους καὶ μετὰ 
προσγραφῆς καὶ δίχα προσγραφῆς τοῦ τ δεῖ γράφειν" | τὰ γὰρ 
διὰ τοῦ υἱὰ ϑηλυχὰ τῷ τ παραλήγεται, μυῖα, ἁρπυιά, μη- 
τρυιά, τὸ δὲ ἀγυιά χαὶ ὀργυιά διφορεῖται. 

21 ἀπαρχτίαις ταῖς ἀπὸ τῆς ἄρχτου πνεούσαις. “Ἐρ 

(ΕΜ 11820) 5' οὗτος γὰρ τοῖς πλέουσιν ἀπὸ Τροίας εἰς 
Ἑλλάδα φορός 528! ἐστιν 52 χαὶ τς ὁ ἀπαρχτίας βορρᾶς 

Τ΄ αὐτὴ γὰρ βορινή. 53 

28 ἡ δ᾽ ἔνϑεον σχασασα᾽] αὐτῇ ἀνοίξασα τὸ μανιῶδες 
στόμα αὐτῆς χαὶ μαντιχόν. ] δοχεῖ γὰρ (ὃ) αὐτὸς Διονύσῳ 

εἶγαι ὃ ᾿“πόλλων, διὸ χαὶ τοῖς νιχήσασι τρίπους ἐδίδοτο. 58 
τὸ ὑπὸ ϑεοῦ χινούμενον μαντιχόν. τηδΥρ', 59 πρηστῆρος 

5 

ΥῈΕΜ)]1.1. 

Ρ 

ἘΜ θ62941 

ἘΜ 62999 

ἘῈΜ 1491 

αἴϑωνος χαυστιχοῦ ] ὀξέος] . ἔνϑεον ϑεῖον 1 μαντιχὸν [ΑΡ.16χ.1857)ὉῈ 
τὸ ϑεῖον ἀγορεῦον φωνὰς ἐσχάσασα ] ἀνοίξασα] βαχχεῖον 
τὸ δίχην τῶν Διονύσου βαχχῶν ξένα φϑεγγόμενον." ἐτυμο- 
λογεῖται δὲ παρὰ τὸ ἐχχέειν [ τὴν βοήν 1. 

29 της ἀπ᾽ ἄχρων [;!ΔἯἋἽτης λόφον καὶ βουπλα- 
᾿ἁτης λόφος ἐχαλεῖτο πρότε-]νόχτεστον τὴν Τροίαν λέγει. 
ρον ἡ Ἴλιος. 5889 
᾿᾿ Ἡλέχτρας γὰρ τῆς άτλαντος καὶ Διὸς ἸΙασίων καὶ 4 άρδα- 
νος. χαὶ ᾿Ιασίων μὲν ἐρασϑεὶς 4ημήτρας κεραυνοῦται, 41ἀρ- 

δανος δὲ ] χαταχλυσμοῦ γεγονότος ἰ ἐκ Σαμοθϑράχης εἰς τὴν 
ἀντιπέραν γῆν περαιοῦται βασιλεύοντος τότε τῶν Τρωιχῶν 

μερῶν Τεύχρου τοῦ Σχαμάνδρου χαὶ ᾿Ιδαίας νύμφης | οὗ τὴν 
ἀδελφὴν ΤΊ Βάτειαν λαβὼν Δάρδανος, χἂν ὃ “υχόφρων ᾿Αρί- 

1 ἐπιβάλλη γ 14 πνοαῖς Ερ 1 οὗτος --- τοῖς ] τοῖς γὰρ Τ' 
28 Ἐ' ϑείας 29 ἴῃ 11 τοίαμπι βομο οι ἐπα θαΐαπμ 

Ῥ 

ἘΠ6Ὸ 10244 

ΑΡ. Ὁ]. ΠῚ 
138 

5. 78 
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26 ΕΙΣ ΔΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

σβην λέγει (1806), γεννᾷ Ἶλον καὶ Ἐριχϑόνιον, ὧν Ἶϊλος ἄπαις 
τελευτᾷ, Ἐριχϑόνιος δὲ ἐξ ᾿Α'στυόχης τῆς Σιμόεντος γεννᾷ 

Τρῶα. Τρωὸς χαὶ Καλλιρρόης τῆς Σχαμάνδρου Ἶλος χαὶ ὅτε- 

ροι. ᾿ ὃς Ἶλος 
φησὶ δὲ περὶ τούτου τοῦ τό- ᾿ 

που λλάνιχος ἐν α΄ Τρωιχῶν εἰς Φρυγίαν 
ὅτι μαντευομένῳ ἐν Πριήπιῳ τῆς ἐλθὼν ἐν Πριήπῳ ἐμαντεύ- 
Φρυγίας τῷ ἼἿλῳ ἔχρησεν 585} σατο. ἔχρησε δὲ αὐτῷ 

ὃ Πριηπηναῖος ᾿ΑἽπόλλων μὴ χτίζειν τὸν λόφον 5588: τοῦτον" 
"της γὰρ αὐτὸν ἔφη εἶναι. διὸ χαὶ Δάρδανος αὐτὸν {οὐχ 
ἔκτισεν, ἀλλὰ τὴν “ὑπὸ τὴν Ἴδαν" Δαρδανίαν 5854 
χαλουμένην. ἐδωλεῖνο δὲ τὸ πρότερον Σχαμάνδρου λόφον 
πρότερον  Σχάμανδρος οὗτος ᾿χαλουμένην. 

ὁ λόφος. 5 

ἐν Φρυγίᾳ γοῦν ἀγῶνα ὑπὸ τοῦ βασιλέως τεϑειμέγον εὑρὼν ΑΡ. ΠῚ 14 
γιχᾷ πάλην χαὶ λαβὼν ἐκ τοῦ βασιλέως ν΄ ἔχόρας χαὶ ν΄" κού- 

ρους ἐχ χρησμοῦ εἵπετο βοὶ 1 πλανηϑείσῃ 1 ἐκ ϊυσίας ] ἥτις ταξτιϑι, Ε 

ἀφιχομένη ἐπὶ τὸν λεγόμενον τῆς Φρυγίας Τ᾿ ἀχτῆς τόπον ΑΡ. 1.1.1 

χατεχλίνετο, ἔνϑα πόλιν χτίσας ὃ Ἶλος Ἴλιον ἐχάλεσε. 

βουπλανοχτίστων᾽ «ήσσης ὃ “αμψαχηνός φησιν ὅτι 
Ἴλου εἰς τὴν Πῆυσίαν νέμοντος βοῦς 8558, 

ἔχρησεν αὐτῷ ᾿Απόλλων ἐχεῖ 
χτίζειν πτόλιν, ἔνϑα ἂν δῇ μέαν 
τῶν βοῶν αὐτοῦ πεσοῦσαν. μέα 

μία ἀττοσχιρτήσασα ἔφυγε, τὸν) οὖν τῶν βοῶν αὐτοῦ ἀποσχιρ- 
δὲ διώχοντα ἐλϑεῖν εἰς τὴν] τήσασα τῆς ἀγέλης"... ταύτην 
Ἴλιον. 588 ἐδίωχεν, ἡ δὲ ὀχλάσασα χατέ- 

σπεσεν Ἰ ἔνϑα νῦν ἐστιν ἡ Ἴλιος. 
ὃ δὲ Ἶλος τοῦ χρησμοῦ μνησϑεὶς ἐκεῖ πόλι ἔχτισε καὶ ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ Ἴλιον ἐχάλεσεϊΪϊ. ἄλλως. φασὶν ὅτι λῳ μαντευομένῳ, 
ποῦ ἄρα χτίσει πόλιν, ἀνεῖλεν αὐτῷ ὅ ϑεὸς εὑρήσειν τινὰ βοῦν 
σπλανωμένον χαὶ ὅπου ἂν χαταχλιϑῇ, ἐχεῖσε χτίσαι τεόλεν. 858 
(ἐκ δὲ) τῆς βοὸς πλάνης βου-} βουπλανόχτιστος δὲ λέγεται 
χλανόχτιστον εἶπε τὸν τό-Ἰ διὰ τὴν πλανηϑεῖσαν "ἣν εἴ- 
Ζεον. 583 σομιεν βοῦν. 

9 πριηπαῖος ἃ (δίχα. ΧΠῚ 1::. 14) 10 (οὐκ) ἱπί. 11π. ὃ (46 οοηΐϊ. 

«Ροΐίεγ) 18 Χ Σκακάνδρεος 18 ΧἌΆτης λόφον ϑεῦ. 20 Ἰοιππηδ5 
Ἰοθο ἄλλως α οπι. 1Π 260 ρχοίαϊῃ ἔφευγεν, ὁ δὲ 81 ἀνεῖπεν. 



ΣΧΟΛΙΑ 21 

ἄκρων λόφων τῶν ὑψηλῶν" ἐν γὰρ ἐχείνοις τοῖς μέρεσιν 
ἦν ὁ πύργος τῆς Κασάνδρας. 5: 

Ρ 80 παρὰ τὸ ἀλέξειν τοὺς ἄνδρας παρϑένος γὰρ ἦν. 53 
81 πρὸς τὴν πόλιν ταῦτα λέγει. 52 

ὄ αἱ αἐ ἐπίρρημα ϑρηνητιχόν, ὃ πάντες οἱ νῦν βαρύνουσι, 
Στέφανος δὲ χαὶ  ῆ᾽ηΕελάμπους περισπᾶν ἀξιοῦσι λέγοντες τοῦυ-- (βοἰι. Ῥίοι. 
τονὶ τὸν χανόνα" ] τὰ εἰς αὐ δίφϑογγον λήγοντα ἐπιρρήματα, ἘΒΕΡΑΤΟΒ. 
ἂν ἐπὶ τέλους ἔχωσι τὸν τόνον, πιερισπῶνται, ἐαταταῖ, ττατταῖ, 
αἷ καὶ τὰ ὅμοια τελὴν τοῦ βαβαέ καὶ τοῦ ναί ] ἐγὼ δέ φημι 

10 χαὶ τοῦ αὐ ϑηλαμών ἡ τροφός ἘΜ 406. ἘΘ' 261:11. 51 
θη λαμὼν [ τροφέ | ἐκ τοῦ ϑηλὴ ϑηλαμών !. τροφὸν δὲ αὐτὴν Ῥ ἘΜ 4δ0οι 
τὴν Τροίαν λέγει. 

92 τρόσϑε᾽ σημείωσαι ἐχ τούτου ὅτι χαὶ τὰ εἰς ϑε 
14 ἐπιρρήματα φωγήεντος ἐπτιφερομένου τὸ Κὶ ἐφέλχουσι, συμ- 

ῬΡρ φώνου δὲ οὐχέτι. Τ' ταῖς δάδαις ] λαμπάσι ἢ ναυσὶ | πολε- 
μηφόροις]. 53 πι͵εύχῃσιν πεύκαις ἐωνιχῶς τροπῇ τοῦ ἃ τῆς αὐ ἘΘ θγ7ι 
διφϑόγγου εἰς ἢ μένοντος χαὶ τοῦ τ προσγεγραμμένου. } πεύκη ῬΙαί. Μοτ. 

δέ ἐστι ξύλον πρὸς πλοίων χατασχευὴν ἐπιτήδειον. ἀπὸ δὃ δ᾽ 
τοῦ ποιοῦντος τὸ ποιηϑὲν εἶπεν ἢ ἀπὸ τοῦ “περιέχοντος τὸ 

20 περιεχόμενον. οὐλαμηφόροιες ταῖς ὀλεϑρίαις" ἢ | οὐλα- Ῥ 
μὸν χαὶ πόλεμον φερούσαις |. ἄλλως. οὐλαμὸς λέγεται κυρίως Ἔβοι, Ὁ.27251) 

μέτρον τι χαὶ ποσότης ἀνδρῶν ἱππέων. σημείωσαι δὲ ὅτι ε΄ 
τάξεις εἰσὶν ἐπτὶ τῶν ἱτετπτο  ὥν{ || χοτῶν ἢ φάλαγξ, στίξ, σπτύρ- ἘΝ ἘΜ 640: 

γος, λόχος χαὶ οὐλαμός. καὶ ἡ μὲν φάλαγξ συνίσταται ἀπὸ 
25 ἱππέων τξ΄, ἡ στὶξ ἀπὸ φ΄, ὃ πύργος ἀττὸ ρ΄ | ὅ λόχος ἀπὸ ν΄ ] Χοι. Απ. 19:5 

χαὶ οὐλαμὸς ἀπὸ μί []. 
88 τριεσπέρου λέοντος" “λέοντα μὲν χαλεῖ τὸν ἭἫρα- 

Ρ χλέα ] διὰ τὸ ἀνδρεῖον [ ἢ διὰ τὴν λεοντήν, τριέσπερον δέ, 
ὅτε 5855150 

80 φασὶ τὸν Δία τῇ τοῦ ᾿Αμφι-] ὅτε" ᾿Αἀμφιτρύων ἐπὶ Τηλεβόας 
'τρύωνος ἀπουσίᾳ ἐπὶ τοὺς Τη-] ἐστράτευσεν | ἐχδικῆσαι ϑέλων Αν.Ὀ͵Ρ]. 1 57 
λεβόας | τρεῖς νύχτας συνάψαι τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν ᾿.41λα- 

16 λαμπάσι 80ἷ.. 4}. 42.338. 30 οὐλαμός Ρ 8οῖι. Νῖίο. ΘΟΙΘ δ80 φασὶ 

- Βοῦ. ΑὉὮὸ 5 8328 

10 αἴ | ουαέ γἱ οἷ. 50}. Αοβοῇῃ. Ῥὲ. 186 Ρ. 1891. πὰ. (1). ρτοραΐ 

Πιθηίζ. Ηθι. 1 ὅ02:ς 21 οὐλαμὸς οἵ. ἘΠπιβί. 1], 1 814. 23» ἱπποτῶν 

τοξοτῶν ἢ οἵη. 11 
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παραχοιμώμενον τῇ «Τλχμήνῃ [}μήνης 1 καὶ τοῦ ταύτης πία- κοι. Ἀν. ᾿ 
χαὶ οὕτω σπεῖραι τοῦτον. 883 Ἰτρὸς | Ζεὺς τρεῖς νύχτας εἰς 141 3 

μίαν συνάψας συνεχάϑευδε τῇ ᾿λχμήνῃ]. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν Αν. ΒΙ01.116 
ἑσπέραν καὶ ᾿μφιτρύων παλινοστήσας συγχαϑεύδει τῇ γυ- Ἵ 
γαιχί, ἡ δὲ διδύμους παῖδας γεννᾷ, ἐκ μὲν Διὸς Ἡρακλέα, ἐχ 
δ᾽ ᾿Αμφιτρύωνος ἸΙφιχλῆ ] διὸ χαὶ τριέσπερον αὐτὸν λέγει. 
τὰς δὲ ἀλληγορίας, εἰ μή πού τινας ἀγαγχαίας, διὰ τὸ σπ’λῆ- 
ϑὸος τῶν ἱστοριῶν ἐατέον, ὅτι οὐδὲ πρέπον ἐστὶν ἀλληγορεῖν 
ἐνταυϑοῖ᾽ οὗτος γὰρ μυϑιχῶς πάντα γράφει. τὸ μὲν "οὖν" 
περὶ τῶν τριῶν ἑσπερῶν οὕτω τινὲς φάσχουσιν. ἐγὼ δὲ τριέ- 
σπέρον τὸν Ἡραχλέα λέγω χαλεῖν τὸν “υχόφρονα ] διὰ τὸ Τοῦ. Π1. 
ἐν τῷ κήτει τρεῖς ἡμέρας ποιῆσαι ] ἃς ἑσπέρας χαλεῖ διὰ τὸ 

ἀφώτιστον χαὶ σχοτειγὴν εἶναι τὴν γαστέρα τοῦ ϑηρίου. τὸ 
δὲ περὶ τοῦ Διὸς οὕτω γοητέον ὅτι τις βασιλεὺς συγνέχαιρε 
τρεῖς ἡμέρας χαὶ συνεχάϑευδεν “Ἵλχμήνῃ ἀποδημοῦντος ᾿κἴμ- 
φιτρύωνος. ἐπεὶ δὲ τὸ χαϑεύδειν μετὰ γυναιχῶν νυχτὸς ἔργον 
ἐστίν, ἐμυϑεύσαντο ὅτι τὰς τρεῖς ἡμέρας μέαν ἑσπέραν ἐττοίη- - 
σεν. λέοντα δὲ τοῦτον χαλεῖ διὰ τὴν ἀλκὴν χαὶ ὅτι 1 τὸν Αγ: ὈΪΌΙ. ΤΙ 5 
ἄτρωτον λέοντα Νεμέας συνϑλάσας οἰχείαις χερσίν 1 ὅτελῳ καὶ 8 450 Ϊ 
σχεπαστηρίῳ ἐχρῆτο τῷ δέρματι τούτου ᾿ὡς" ὄντι ἀτρώτῳ 

λέοντα δὲ αὐτὸν εἶπε διὰ τὸ βασιλικὸν καὶ εὐγενὲς χαὶ [ἀνδρδῖον). 2758 

84 Τρίτωνος ἠἡμάλαψ δ᾽ 
Τρίτωνος κύνα λέγει τὸ χῆτος" 
ὁ δὲ Τρίτων υἱὸς Ποσειδῶνος 
χαὶ ᾿Αμφιτρίτης. 558 

τὸ χῆτος | λέγει τοῦ Ποσει- 
δῶνος. 52 

ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη" τῶν 

84 Τρίτωνος" Τρίτων χυ- 
ρίως υἱὸς Ποσειδῶνος χαὶ “41μ- 

φιτρίτης [ τὰ μὲν ἄνω μέχρι 
χαὶ ὀμφαλοῦ ἄνθρωπος, τὰ 
δ᾽ ἐξ ὀμφαλοῦ μέχρις οὐραίου 
δελφὶς ] καὶ οἷον εἰττεῖν ὥσττξρ 
ἐχϑυοχένταυρος Τ' νῦν δὲ Τρί- 
τωνα τὸν Ποσειδῶνα γχαλεῖ, 

Τρίτωνος δὲ χύνα τὸ χῆτος.] 

ϑεῶν βουλομένων δῆσαι τὸν 
Δία 1 γνοὺς τοῦτο Ζεὺς ἐκ τῆς Θέτιδος τοὺς μὲν ἄλλους 

ϑεοὺς ἔτισε, Ποσειδῶνα δὲ χαὶ ᾿Α΄πόλλωνα ἔπεμψεν ὑπηρε- 
τῆσαι τῷ «Ταομέδοντι ]. ὃ οὖν “αομέδων τὸν ᾿Ζπόλλωνα 

8ὅ ἱερείοις ἐτίμησε μισϑὸν δῆϑεν τῆς ὑπουργίας αὐτῷ χαρισά- 

29 βοῇ. ΑΒ Υ1406 

2Ρ ἑσπέρας 11 ϑ μεταβαλὼν “δ ἢ 

οἵ. 8Ρ 802 

Ἡομι. αὶ 809 Ἶ 

Ἔροι, Ὁ ἴθ. 
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μενος ϑύματα, Ποσειδῶνα δὲ ϑητεύσαντα τούτῳ γχαὶ τὴν 
Ἴλιον πυργώσαντα οὐχ ἐτίμησεν. ἢ ἐπεὶ δὲ Ποσειδῶν μετὰ 
τὸν τεταγμένον χρόνον τῆς λατρείας μισϑὸν οὐχ ἐδέξατο, 
ἀγαναχτῶν χατὰ “αομέδοντος ἔπεμψε χῆτος δεινότατον 

δ} ὅπτερ τὴν χώραν χατέκλυζεν ἀποπτύον τὴν ϑάλασσαν). ἐχ 
χρησμοῦ δὲ “αομέδων ἀναγχασϑεὶς Ἡσιόνην τὴν αὐτοῦ ϑυ- 

γατέρα | κοσμήσει βασιλιχῇ ὡς πρὸς βορὰν τῷ χήτει ἐξέ- 
ϑέετο. διερχόμενος δὲ ἩΙραχλῆς καὶ ὑποσχεϑεὶς παρὰ “1αο- 
μέδοντος ἀϑανάτους ἵππους λαβεῖν, οὗ ἐδόϑησαν αὐτῷ ἀντί- 

10 ποινον παρὰ τοῦ ΖΦιὸς τὸν Γαννυμήδην ἁρπάξαντος | ἀδελφὸν 
ὄντα τοῦ “αομέδοντος ΤΊ χωστὸν τεῖχος ποιήσας χαὶ στὰς 
ὡτιλισμένος παρὰ τὸ στόμιον, ὡς χκεχηνὸς ἐπηει τὸ χῆτος, ἀϑρόως 
τῷ τούτου ἐμτιεττήδηχε στόματι. τρισὶ δὲ ἡμέραις ΤΊ ἔνδοϑεν 
χατατέμνων αὐτὸ ἐξῆλθεν ἀποβεβληχὼς καὶ τὴν τῆς ἑαυτοῦ 

15 χεφραλῆς τρίχωσιν ]. μὴ δεξάμενος δὲ τὰ ὑπεσχημένα παρὰ 
 Δαομέδοντος τ᾿ νῆας ἀνδρῶν ἐχ τῆς Ἑλλάδος πληρώσας χαὶ 
παραγεγονὼς πάλιν πορϑεῖ τὴν "[λιον 1 Τελαμῶνος πρώτου 
τὸ τεῖχος ῥήξαντος χαὶ εἰσβάντος. χαὶ “Ζαομέδοντα μετὰ τῶν 
ἐχείνου υἱῶν ἀνελὼν Ἡραχλῆς πλὴν Ποδάρχου τοῦ χαὶ Πριά- 

ἰὰ, Υ᾽ 146 

ΑἹ, 47ῦ 

ΑΙ. 8217} 

ΑΙ. 85 

Ηομ. Εὸ 640 

ΑΡ. 101. ΠῚ 
186 

20 μου χαλουμένου χαὶ Ἡσιόνης ] "γὴν" πόλιν πιμτρᾷ 1 Ἥσιό- Αἱ. τι. ΑΡ. 

γὴν δὲ γέρας δίδωσι Τελαμῶνι ὡς ἀριστεύσαντι, ἐξ ἧς ὕστε- 
ρον Τελαμὼν Τεῦχρον γεννᾷ. τότε δὲ Ἡραχλῆς τῇ Ἡσιόνῃ 
χαρίζεται ὃν ἂν ϑέλῃ τῶν αἰχμαλώτων ὠνήσασϑαι, ἡ δὲ τὴν 
ἑαυτῆς δοῦσα χαλύπτραν τὸν ἑαυτῆς ἀδελφὸν Ποδάρχην 

2 ἐπρίατο, ὅϑεν καὶ ἐχλήϑη Πρίαμος. 

80 

8ὅ 

Ρἠμάλαψὶιε δὲ ἀντὶ τοῦ [ ἠφά-[ἰἡμάλαψεν ἔχρυψεν, χυρίως 
γεσεν. | 5 δὲ τὸ ἐθέρισεν.] ἀμάλη γὰρ λέ- 

γεται τὸ χερόβολον τῶν ἀἄστα- 
ἠμάλαψε. --- [ κατέτειεν [“ Ἐπ χύων.] ἀμαλάπτω, ἐξ οὗ χαὶ 
(Υ ΕΜ 498,4) ἠμάλαψε. 
τὸ δὲ χάρχαρος ΕΊΉΡΡΕΙ τὸν ἔΓχκάρχαρος ὁ ὀξυόδους κύων, 
τραχύν. Ἐφ γῦν δὲ | τὸ χῆτος.] 
89 φλοιδούμενος  φλο-]φλοιδούμενος 1 φλογιζόμε- 

γιζόμενος  Ἐ6Θ᾽ δὅ 438 γος ἰ γένεται γὰρ ἀπὸ τοῦ 
φλογοοιδούμενος καὶ φλοιδού- 
μενος. 

18 τρισὲ --- οἵ. 21θ:165 

1.1, 186 

ἘΜ 7646 
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δαιτρὸς τὸ ἑξῆς ἔμπνους δὲ δαιτρὸς φλοιδού- 

μενος τινϑῷ λέβητος ἀφλόγοις ἐπ᾽ ἐσχάραις ἧἡπά- -- 
των σμήριγγας ἐστάλαξε κωδείας πέδῳ.53 τινϑῷ 
λέβητος τὴν χοιλίαν τοῦ χύτους χαὶ τὸ χώρημα τῆς γαστρός, 
ἐσχάραις δὲ τὰ ἔντερα, ἀφλόγοες δὲ, ὅτι... τρίχας κω - 

851 σμήριγγας ἐστάλαξε᾽ φασὶ γὰρ αὐτὸν χαταττο- 
ϑέντα ὑπὸ τοῦ χήτους 8855 διὰ τὴν ὑγρότητα τῶν ἐντέρων ἤγουν 
τῶν ἐντοσϑίων 5 φαλαχρωϑῆναι. 555. 

86 τενϑῷ | τῷ χύτει ] καὶ χωρήματι ] παρὰ τὸ τένω τὸ ῬΒ 
ἀνταποδίδωμι καὶ τὸ ϑῶ τὸ τίϑημι τινωϑὸς χαὶ τινϑὸς πᾶν Τ' Ἢ 
χώρημα χαὶ ἡ γαστήρ ] πρὸς ἣν τίνομεν χαὶ ἀποτέϑεμεν. Βργ 
πλατεῖ χωρήματι τοῦ χήτους ᾿"λέβητος" λέβητα τὸ κῆτος 
ἀφλέχτοις. ἰηῦ. ἤπ. οἱ ἃ οὐ ΑἸὴΡν.]} λέγει χαὶ ἀφλόγους ἐσχάρας ἢ 
222 (55) 
τὴν ἐν σπλάγχνοις ἔμφυτον τοῦ χήτους ϑέρμην φησί. 5488 

81 σμήριγγας | τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας. 1 ἮὟ ἘΜ 1211} Ῥ Ἵ 
σμήριγγας | τρίχας [ παρὰ τὸ μερίζω μερίσω μέριγξ καὶ ἘΥ ἘΜ 

μῆριγξ' | εἰς πολλὰ γὰρ καὶ λεπτὰ ἐμερίσϑησαν αἱ τρίχες Τ 131..5. ἢ 
χαὶ πλεονασμῷ τοῦ σ᾽ σμῆριγξ. ἢ κώδεια ἡ κεφαλή, παρὰ τὸ ν᾿ 

χεῖσϑαι ἐν αὐτῇ τὰ δέοντα᾽ τὸ γὰρ λογιστιχὸν ἐν αὐτῇ, 
χἄἂν ἕτεροι περὶ τὴν χαρδίαν φασίν (Π 485). οὕτω λέγεται 
χώδεια ἢ ἀπὸ τῆς ὁμοιότητος τῆς κωδείας βοτάνης, ἥτις Ἵ 
χώδεια λέγεται, ὅτι | κώματι χαὶ ὕπνῳ 1 δέει τοὺς ταύτην ἘΜ δάθειτ᾽ 
φαγόντας᾽ ὑπνωτιχὸν γὰρ τὸ φυτόν. “πέδῳ νῦν ἐν τῇ Ε 
γαστρὶ τοῦ κήτους. 

88 ὁ τεχνοραίστης" μετὰ ἩΗραχλῆς μετὰ τὴν Κερβέρου 
τὴν τοῦ Κερβέρου ἀναγωγὴν ὃ ἀναγωγὴν εἰς Θήβας ἐλθὼν 
Ἡραχλῆς εἰς Θήβας παραγε-]} Αὐύκον Θηβῶν βασιλεύοντα καὶ ὴ 
γόμενος χατὰ Αὐύχου βασι-] βιαζόμενον Πεγάραν ] τὴν Κρέ- Αγ. ὈΪ5]. ΤΙ 
λεύοντος τῆς πόλεως χαὶ βια-΄ οντος ϑυγατέρα | γυναῖχα δὲ το Ἢ 

ζομένου τὴν γυναῖχα αὐτοῦ [ Ἡραχλέος “τοξεύσας ἀνεϊζλεῦ. Ἵ 

4 κοέτους ὅ Ιδοῦπα αὐϊπαπαρὶπία ἴογο ΕΠ πύοσασπι 71 δὲ 8 
12 ἀποτεϑέμεϑα 1] 290 Λύκον ] κατὰ Δύκου γ1 εἰς λύκον ὃ βασε- 

λεύοντος γῖ 80 λύκον βασιλεύοντα 8 80) βιαζομένου γῖ 81 καὲ 

βιαζομένου | διὰ τὸ βιάξζξεσϑαε αὐτὸν 8'. βιαζόμενον 8 82 τὴν --- 

Μεγάραν 1 μεγάραν 805 --- δὲ 810 αὐ Τ', ἀοῖπᾶο αὐτοῦ ρτο ὙΖοίζαθ Ἡρακλέος 

ἴῃ Ιδοῦπϑ 83 γη5, ἱποουζπηι) 8 6 Τ' 



ΣΧΟΛΙᾺ 18 

ἹΠεγάραν τοῦτον χατατοξεύσας μανίᾳ δὲ συσχεϑεὶς τῆς Ἥρας 

χόλῳ τῆς Ἥρας εἰς μανίαν) ὀργῇ καὶ τὴν ἐδίαν γυναῖκα 
ἐτράπη καὶ τὴν εγάραν χαὶϊ ταύτην Πῆηεγάραν χαὶ τοὺς δ΄ 
τοὺς παῖδας δ΄ ὄντας ἀνεῖλεν) παῖδας αὐτῆς τοξεύσας ἀνεῖ- 

ὅ Ὀνίτην, Θηρίμαχον, 4ημοχό-] λὲν Ὀνίτην, Θηρίμαχον, “΄η- 
ὠντὰ χαὶ Κρεοντιάδην. 589 μοχόωντα καὶ Κρεοντιάδην. ὁ 
δὲ Πίνδαρος η΄ λέγει παῖδας ῇεγάρας χαὶ Ἡραχλέος τοὺς ἀναι- 
ρεϑέντας αὐτῷ ([Τ1Ὸ} 68). ἕτεροι χαὶ β΄ υἱοὺς ᾿Ιφικλέους τοῦ 
ἀδελφοῦ σὺν τοῖς τῆς Πεγαρας παισὶ λέγουσιν ἀνελεῖν (ΑΡ. 

10 ὉΪ0]. Π| 72). λυμεὼν  φϑορεὺς καὶ πορϑητής. 1 “ἐρρέϑη δὲ 
πάτρας ἰωνιχῶς". Τ᾽ Δαομέδων ὃ τῆς Τροίας βασιλεὺς τὴν 

οἰχείαν ϑυγατέρα μέλλων εἰς βρῶσιν παραπέμψαι τῷ χήτει 
ο΄ φροσέταξε τὸν ἀνελόντα τὸ χῆτος χαὶ τὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα 
λαβεῖν. καὶ τοὺς ἀϑανάτους ἵππους, οὗς εἴληφε παρά τοῦ 

15 ΖΔεὸς ὑπὲρ Γαννυμήδους τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅπερ ὁ Ἡρακλῆς 
ποιήσας καὶ μὴ ἀπολαβὼν τοὺς ἵππους, ἀλλ᾽ ἑτέρους ϑνη- 

τοὺς συνῆξε τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων ἤγουν τὸν Τελα- 
μῶνα, τὸν Πηλέα καὶ ἄλλους πολλοὺς χαὶ ἐπόρϑησε τὴν 

᾿ Τροίαν. ἐχ τριῶν δὲ ἐπορϑήϑη ἡ Τροία, πρῶτον μὲν παρ᾽ 
20 Ἡ ραχλέος, τὸ δεύτερον παρ᾽ Ἑλλήνων, τὸ τρίτον παρ᾽ ᾿άμα- 

ζόνων. 58 

89 ὁ δευτέραν τεκοῦσαν᾽ τὴν Ἥραν λέγει διὰ τοῦ 
χόλπου γὰρ αὐτὸν ἦγεν ὡς τίχτουσα καὶ τεχγνοποιουμένη " καὶ 
Ρ ὅτε] ἐθήλασεν ] αὐτὸν ἀναπεισϑεῖσα ὑπὸ ᾿4ϑηνᾶς 5855, ἔδω- 
2 χεν αὐτόν 55 51 ὁ δὲ ἔτρωσε τὴν Ἥραν 58. ἢ ὡς μητρυιάν" γυνὴ 

γὰρ ἦν τοῦ Διός. 5. ὅϑεν αὐτῷ ὀνειδίζει ὡς μὴ φεισαμένῳ 
τῆς ϑηλαμόνος. χαὶ Ὅμηρος τλῆ δ᾽ Ἥρη ὅτε μιν κρατε- 
ρὸς παῖς ᾿Αμφιτρύωνος (Ἐ 392). 5535 ἘΕὔρυτος ὃ Οἰχα- 

22 --- ἔτρωσε τὴν Ἥραν δἃ ἔϑο!ι. Ηοπι. Ἐὶ 892 28 Εὔρυτος --- 

4 δ' ἃπίθ παῖδας 8 4" τοξεύσας τὸν βασιλέαῦ ὅ ᾽ (πιῇ) δεινουέτην 

838 τη3 (ἀρ. ὈΪΌ1. Π 166) οἵ. Βοίμ6 υδοβέ. Ὀϊοᾶ. 16 π.98. δηκοκόοντα 83 

δ» δηκοκώοντα ὃ (Ηοπιδύ. δ 560}. 110. 1 12016 146.) 6" τοξεύσας ἀνεῖλεν 

Ῥοβὺ Κρεοντιάδην ὁ 11 ἀστοὸς 22 ἴπ Π| ἰούαπι ΒΟ οπ ρου θαἴατη 

28 ἤνεγκεν αὦα καὶ ροβῦ τέώφτουσα Οἴη. 883 ἢ 2124 ὅτι 85 "ὅτι, 

ὅτε ἔσωσεν ἵ (Ὀἱο. ΤΥ 9) ἐλύπησεν αὐτήν Τ' 21 καὶ οτη. 8 

28 αἀαϊὶ 398. 894 Τ τέτρωκε α βέβληκεν 1] ἄλγος ἔλαχεν α ἄλγος ἔλα-. 

βεν ὃ οἴῃ. 6 
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τοξεύει μαστὸν οἰστῷ τριγλώχινι, καϑά φησιν Ὅμηρος (ΕΒ 398). 

20 

20 

82 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΌΝΑ 

λίας βασιλεὺς δῶρον ἔϑηχε τὸν τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ γάμον 

᾿Ιόλης τῷ νικήσαντι αὐτὸν ἐν τῇ τοξιχῇ καὶ νιχήσας τοῦτον 

ὁ Ἡρακλῆς οὐχ ἀπεδίδου τὴν κόρην. ὅ δὲ ὀργισϑεὶς ἐπτόρ- 
ϑησὲ τὴν Οἰχαλίαν, ἔλαβε δὲ καὶ τὴν Ἰόλην καὶ Ἴφιτον τὸν 
Εὐρύτου παραγενόμενον εἰς Τίρυνϑα ἐπὶ ζήτησιν τῶν. ἵπτεων ὁ 
ἀνεῖλε. φεύγων δὲ τὸν φόνον παρεγένετο πρὸς τὸν Νηλέα 
χαϑάρσεως τευξόμενος" μὴ δεξάμενος δὲ αὐτὸν Νηλεὺς ἀπῆλ- 

ϑὲν εἰς 4“ηίφοβον τὸν ᾿ρχάδων βασιλέα χαὶ χαϑαρϑεὶς τοῦ 
φόνου ἐστράτευσε Νηλεῖ καὶ τήν τε πόλιν χαὶ τὸν Νηλέα τὴν 
μὲν ἐπόρϑησε χαὶ τὸν Νηλέα ἀνεῖλε χαὶ τοὺς αὐτοῦ παῖδας 
χωρὶς Νέστορος, τὴν δὲ Ἥραν συμμαχοῦσαν Νηλεῖ τιτρώ- 
σχει. 583 ἄτρωτον τὴν Ἥραν ὡς ϑεὰν μὴ τιτρωσχομέ- Ῥ 
γην. 1 ὅτε γὰρ Ἡραχλῆς ἐπολέμει τῇ Πύλῳ καὶ τῷ πατρὶ 568. ῬῈ: 
Νέστορος Νηλεῖ “διὰ τὸ μὴ χαϑᾶραι αὐτὸν τοῦ φόνου τοῦ : 
᾿Ιφίτου, συμμαχοῦσαν τὴν Ἥραν Νηλεῖ" | χατὰ τὸν δεξιον 

ἔτοῦτο δ᾽ ἐν μὲν Ὁμήρῳ" καλλίστως ἀλληγορούμεγον πέφυχε, 
γῦν δὲ παιδιῶδες χεῖται καὶ μυϑιχὸν. βαρεῖ ἀτράχτῳ 
δεινῷ 1 βέλει [ ἢ. ᾿ Ρ 

40 στέρνον | τὸ στῆϑος παρὰ τὸ στερρὸν | τοῦ νοῦ εἶναι ἘΜ 1368)5 
ἐνταῦϑα. ἐχεῖ γὰρ ἡ καρδία χαὶ τὸ ζωτιχόν, ὅϑεν ὁνοῦς τὰς οἵ. ἘΟ. 14 

δυνάμεις ἀρύεται. ἔν τ᾽ αὐλῷ μέσῳ ἐν μέσῳ Ἔχε τῷ 

διαύλῳ καὶ | τῷ σταδίῳ. » 

41 πατρὸς παλαιστοῦ. ᾿᾿ ̓ Ηραχλῆς καταπολεμήσας Αρ. ΤΙ 14: 
«Αὐγείαν] τὸν βασιλέα τῆς "Ηλιδος,᾽ Ἡλίου δὲ παῖδα | χαὶ ἴφε- ἴθ. 88 δ΄ 

βόης | διὰ τὸ μὴ λαβεῖν τὸν μισϑὸν τὸν ὑπὲρ χαϑάρσξως ἴυ.89.Ὁ 
τῆς χόπρου τῶν βοῶν χαὶ τὴν Ἦλιν. σπορϑήσας Ἰ ἐκ τῶν λα- Ῥιπά. ΟΧ. 
φύρων ἐχεῖσε ἀγῶνα τῷ Ολυμπίῳ «'ιὶ συνεστήσατο ] αὶ ΟΠ 
Ὀλύμπιον ἐχάλεσεν Τ. ἐτελεῖτο δὲ ὅ ἀγὼν χατὰ πιενταετη- Ῥιἰπᾷ, μι 
ρέδα ] ἢ τὸ σαφέστερον φάναι χατὰ μῆνας πτιεντήχοντα [. ἠγω- 56ὶι. Ῥίπά, 
γίζοντο δὲ οἱ ἀϑληταὶ ττιένταϑλον καὶ ἑτέρους ἄϑλους. ὅ δὲ. ΠῚ 85 

πένταϑλος ἦν πυγμή, δρόμος, ᾿δίαλμα", δίσχος χαὶ πάλη. ΓΝ ̓  

- 11 τετρώσκεε 508. Ὦ [Ὁ. 

8 κόρην οἵ, γγ0}}. 2 [χυὺ τὸ τὸ 82 δίαλκα ἰλοιπᾶ ἃ 
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πατρὸς παλαιστοῦ" Ἣρα-} ἐν τῇ καταρχῇ δὲ καὶ τῷ τε- 
κλῆς ἐν Ὀλυμπίᾳ τὸν ἀγῶνα] ϑέντει πρώτῳ ἀγῶνι Ἡρακλῆς 
ἐπιτελῶν 555 

προξχαλέσατο εἰς πάλην τὸν βουλόμενον, οὐδενὸς δὲ τολ- 
μῶντος ὃ Ζεὺς ἀνδρὶ ἀπειχασϑεὶς ἦλϑε καὶ μέχρι πολλοῦ τῆς 
πάλης ἴσης γενομένης ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν τῷ παιδί. 5858} 
τὰ δὲ Ὀλύμπια ε΄ ἡμέρας ἐτελεῖτο ἀπὸ ια΄ τῆς σελήνης 
μέχρε χαὶ ιε΄ ] προεγυμνάζοντο δὲ πρώην ἡμέρας Χ[. ὁχ- 
μάσας ἐπιπεσὼν ᾿ χρατήσας | ἐκ τοῦ ὄχος Τ' χαὶ πλεονασμῷ 
τοῦ μα ὄχμος χαὶ ἐξ αὐτοῦ ὀχμάζω | τὸ ἐπίχειμαι. ὃδέ- 
μας [ τὸ ζῶν σῶμα παρὰ τὸ δεδέσϑαι γχαὶ συνεστηχέναι [[. 
δέμας δὲ λέγεται χαὶ τὸ τεϑνηχὸς παρὰ τὸ ὁμῶ τὸ δαμάζω 
τὸ δαμασϑὲν χαὶ λυϑέν Τ' χαὶ σῶμα τὸ ζῶν παρὰ τὸ σῶον 
εἶναι ] σῶμα δὲ τὸ τεϑνηχὸς παρὰ τὸ σημεῖον εἶναι τοῦ ποτε 
ζῶντος]. οἱ δὲ λέγοντες ὅτι διαφέρουσι σῶμα χαὶ δέμας 
ληροῦσιν. 

42) Κρόνου παρ᾽ αἰτεὺν᾽ τόπος ἐστὶν ἐν ] Ὀλυμπίᾳ 
Κρόνου λόφος χαλούμενος οὗ μέμνηται καὶ Καλλίμαχος 
(ἰι. ὅ63"). 55 Κρόνου ὄχϑον᾽ ἐχλοοα, Θλυρμοο: πρώην γὰρ 
Κρόνιος λόφος ἐλέγετο. Τ' 

ἔνϑα γηγενοῦς ᾿ἸΙσχένου.] Γί-Ἰγηγενοῦς! ἀῶυει. Ἑρμοῦ 
γας ἐγένετο Ἕρμοῦ χαὶ ἱερείας [καὶ ἱερείας υἱὸς Γίγας, Γί- 

παῖς, τούτου δὲ 558 γαντος δὲ 
υἱὸς Ἴσχεγος | 55854, λιμοῦ δὲ γεγονότος ἐδόϑη χρησμὸς μὴ 
ἂν ἄλλως λυϑῆναι τὸν λιμόν, εἰ μὴ τῶν εὐγενῶν τυϑῇ τις. 
τούτων τοίνυν ἀπαργνουμένων ἠϑέλησεν Ἴσχενος τυϑῆναι 54 

οὗ μνῆμα 588 [οὗ καὶ τυϑέντος ὃ τάφος 
δείχνυται | περὶ τὸν καλούμενον Κρόνιον λόφον | 5535 σπελησίον 
τοῦ χαμπτῆρος τῆς Ὀλυμτιίας καὶ τιμαῖς πλείσταις αὐτὸν 

ἐτίμων, καϑ᾽ ἣν ἡμέραν ἐτύϑη, καὶ ἀγῶνα συνίστων 5,. χα- 
λοῦσι δὲ αὐτὸν Ταράξιππον, ἐπειδὴ οἱ ἀγωνιζόμενοι ἵπποι, 
ὅταν γένωνται ἐχεῖσε 5558, χατὰ τὸ μνῆμα 8858 ταράσσονται 
555 54, λέγει δὲ αὐτὸν ταραχτὴν ἵππων, ἐπειδὴ ταράσσων χαὶ 
ϑορυβῶν ἔστι τοὺς ἵππους τὐρ χάρο νλον τνν ἢ ἀρρήτῳ τινὶ καὶ 
ἀλόγῳ δυνάμει ἢ Τ' 

1 τῷ καταρχὰς Π{Π ῤὺῦύΠ4 προσεκαλέσατο 883 προεκαλεῖτο Τ᾽ 8 προε- 
γυμινάζοντο --- οἷ, Ὄγδοῆτη. 9.» ἐπεσχὼν 21 ἴἔσχενος 8 ΟΥη.88 28 παῖς ΟἸ].8 

ΤΙ ΥΘΟΡΕτομΐβ Αἰθχαπᾶτγα 1. 3 

5608. Ῥιηᾶ, 
ΟΥ18 

ἘΠ. 

ἘΜ θ645δ40 

(868. Α 4115) 

ἘΠ δ2016 

ἘΒΕ 138:17 

(5οἢ. Α 1. 1) 
ἘΠ δὅ208 

ΕΣ 
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ἄλλοι δέ φασι δάφνην εἶναι 555] δάφνης ἑστώσης περὶ τὸν τά- 
ἐχεῖσε 588 χαὶ σειομένης αὐτῆς φον καὶ σειομένης αὐτῆς τα- 

τῇ σχιᾷ τῶν φύλλων ταράσσε-] ράσσεσϑαι τοὺς ἵππους τῇ 
σϑαι τοὺς ἵππους 583. σχιᾷ τῶν φύλλων. 

44 ὁ τὴν ϑαλάσσης" 8 “τὸ ἑξῆς 5584 οὕτως Τ΄ ὁ τὴν 
Ρ [τῆς Ἰταλιχῆς] ϑαλάσσης στενοὺς μυχοὺς | περιβλεττο- 

ἀγρίαν Σχύλλαν χτανών᾽". 5585: ἢ στενοὺς τὰς ] μένην 
ἘΡ χαταδύσεις χαὶ σχολιότητας τῶν λιμένων]. 8 Αὔσονες δὲ οἱ 

10 

19 

2 

Ἰταλοὶ 5 Αὐσονῖτις ἡ ̓ Ιταλιχὴ Τ᾿ ἀπὸ Αὔσονος τοῦ παιδὸς 
Ὀδυσσέως καὶ Κίρκης. 585 οἷ. ἘΝ 17115 56}. ὉΡ 78 ἄλλοι δὲ 
ἀφ᾽ ἑτέρου Αὔσονος εἶπον (102). 5' αὔσων ὃ Ἰταλὸς (ἀπὸ 
Αὔσονος, ὃς ἐχ Καλυψοῦς ἐγεννήϑη τῷ “ΑᾺτλαντι. “ Βύθριι. 
«ὐσονία δὲ χυρίως, ὡς Δίων γράφει ὅ Κοχχειανός (1 ν. 950 

Βοΐβ5.), ἡ τῶν Αὐρούγχων γῆ μόνη λέγεται μέσον Καμπανῶν 
χαὶ Οὐολχῶν παρὰ ϑάλασσαν χειμένῃ, συχνοὶ δὲ μέχρι τοῦ 
“Τατίου Αὐσονίαν εἶναι ἐνόμισαν ὥστε χαὶ πᾶσαν Ἰταλίαν 
ἀττ᾿ αὐτῆς. οἱ δὲ καὶ ἡμᾶς τοὺς Γραιχοὺς “Ἕλληνας Αὔσονας 

λέγοντες αὐθϑεντιχῇ ἀδείᾳ καὶ οὐ ποιητιχῇ τοῦτο ποιοῦσιν. 
μυχοὺς ] παρὰ τὸ μύω | τὸ χρύπτω. 

45 ὀπιπτεύουσαν  ἐπιτηροῦσαν | βλέπουσαν, ἐχ τοῦ 

ὄπτω τὸ βλέπω παραγωγῇ ὀπτεύω χαὶ ἀττιχῇ αὐξήσδι ὀττι- 
πτεύω. ἀγρίαν χύνα τὴν Σχύλλαν φησὶ | ϑυγατέρα Φόρ- 

χυνος ϑηριομιγῆ χατεσϑίουσάν τινας τῶν “παραπλεόντων 
τὸ Σιχελικὸν πέλαγος. καὶ δὴ 

40 χτανὼν ὑπὲρ σπήλυγγος 5855 ὃ Ἣραχλῆς τὰς Γη- 
ρυόνος βοῦς ἐλαύνων 5555. ἐξ Ἐρυϑείας Ὁ ὡς ἐγένετο χατὰ 
τὸν πορϑμὸν τὸν μεταξὺ Ἰταλίας καὶ Σιχελίας 5585: 
ἀπέχτεινε τὴν Σχύλλαν ἅἁρπά-} ἁρπάσασα τῶν ταύρων τινὰς 
σασαν τῶν ταύρων τινάς, ἀν-}} ἡ δηϑεῖσα Σχύλλα χαὶ ἀνελοῦσα 

8 καταδύσεις --- ἰοχ. Ησρι. Π|11 (Η 685.) Ξξεε Π᾽οσθηΐδηα8. 

τ ἢ --- δεμένων δῖ ἀγρέαν8 8. κοιλότητας Ρ Ῥ»Ι0]1. 17 18 ἐὼν ἃ 

18 ὅ Κοκκειανὸς | καὶ ὀππιανὸς α (ρα Ορρίϑηυσμη Αὔσων {8185 

οϑὺ Καὶ [8. 811 Ἁλ. 618) 16 οὐολέσκων α ἰολκῶν γ1 ἐολμῶν γῶ οἵ, θ15. 

102. Οὐολσκῶν ἨΪϊδί. Υ ὅ83. 18 οὐ οἴη. Π 28 γηρυόνου 83 ν2 γηρυό- 
νους ἃ γηρυονείου, Ὁ 28 ἁρπάξουσαν 8 2329 τινὰς ΟἸΏ. 8 

Ἐ6Ὸ 8905. 

Ῥ 



ΣΧΟΛΙᾺ 8ὃ 

Ῥ εζωπύρησε δὲ αὐτὴν Φόρχυς [καὶ αὐτὴ ὑφ᾽ Ἡραχλέος ἀναι- 
ὁ πατὴρ αὐτῆς χαύσας 553. ρεῖται, ὕστερον δὲ ὃ ταύτης 

πατὴρ Φόρχυς χαύσας χαὶ ἀφε- 
ψήσας λαμπάσιν ἐζωοτιοέησεν. 

ὅ ἦν δὲ ἡ Σκύλλα γυνὴ εὐτιρεπτὴς Ποσειδῶνι συνοῦσα, ᾿Αάμφι- 
τρίτης δὲ ζηλοτυπησάσης χαὶ φάρμαχα ἐμβαλούσης ἐν τῇ 
πηγῇ, ἐφ᾽ ἧς εἰώϑει λούεσθαι, ἀπεϑηριώϑη. 5558 λέαιναν 
δὲ αὐτὴν εἶπε διὰ τὸ φοβερόν. 5585, χαὶ ταῦτα μὲν τὰ μυ- 
ϑώδη, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" 1 ἡ Σχύλλα περὶ τὸ “Ῥήγιον Ὑπυο, ΤΥ 24 

τ0ὺ τῆς Σιχελίας [ ἐστὶν ἀχρωτήριον ἐξέχον εἰς τὴν ϑάλασσαν, οὗ κοι. ΑνΡ. “7 
χάτωϑεν πέτραι πολλαὶ χαὶ μεγάλαι ἔχουσαι χοίλους τόπους δ᾿ 
χαὶ σπήλαια, ἐν οἷς χαταμένουσι ϑηρία ϑαλάσσια, τῶν δὲ 
πλοίων ἐν ταῖς πέτραις ἀχοντιζομένων ἐκ τοῦ τῆς Χαρύβ- 
δεως ὕδατος χαὶ συγχλωμένων τοὺς ἄνδρας ἐσϑίουσιν. ἡ Χά- 

1 ρυβδις δὲ χαὶ ἡ Σχύλλα πλησίον εἰσίν" ] ἡ μὲν Χάρυβδις περὶ Ὑπυο. 1.1. 
ἹΠεσήνην ἐστίν, ἡ δὲ Σχύλλα περὶ τὸ Ῥήγιον, ὡς ἔφην. [ τὸ 56. ὉΡ 461 
δὲ Ῥήγιον Ἰόκαστος ἔχτισεν Αἰόλου, ὥς φησι Καλλίμαχος 
Ῥήγιον ἄστυ λιπὼν Ἰοχάστου Αἰολίδαο. [ ἫἩραχλῆς 
οὖν σοφώτατος ὧν χαὶ στρατηγιχώτατος χαὶ παραπλέων τοὺς 

20 τόπους τούτους μετὰ τῶν Γηρυόνου βοῶν ἀπώλεσεν αὐτόϑι 

τινὰς ἐξ αὐτῶν χἀντεῦϑεν ἀναχαϑαίρει τὸν τόπον τισὶ μη- 
χαναῖς, ὅϑεν ἐμυϑεύσαντο τὴν Σκύλλαν αὐτὸν ἀνελεῖν. Φόρ- 
χυς δὲ ἤτοι ἡ ϑάλασσα, ὁ ταύτης πατὴρ --- ἡ γὰρ ϑάλασσα 
δυσχερῆ ταύτην ἐποίει ---, λαμπάσιν πάλιν αὐτὴν ἀνεζώωσεν 

2 ἤγουν ἡλίου χινήσεσι χαὶ χρόνοις πάλιν τὴν ὑφ᾽ Ἡραχλέος 
ἀναχάϑαρσιν χαὶ τὸ μηχάνημα ἡ ϑάλασσα χέασα μετέστρεψε 

ταύτην εἰς τὴν ἀρχαίαν δυσχέρειαν. Τ' σττῆλυγξ τὸ σπτή- ἘΜ 7285 
λαιον. ἐτυμολογεῖται δὲ σπήλαιον παρὰ τὸ ἐσπασμένος λάας 
εἶναι καὶ ὑποχοριστιχῶς σπῆλυγξ ἡ ἐσπασμένη λάϊξ ἤτοι λι- 

8ὺ ϑές [ ὅϑεν χαὶ ἄμεινον γράφεσϑαι διὰ ἔτοῦ" τ, τροπῇ δὲ τοῦ 
διχρόνου εἰς δίχρονον διὰ τοῦ ὃ σπήλυγξ. ἐχϑυωμένην 

Ρ ἐχϑύας χρατοῦσαν ἢ ἰχϑυωμένην | ἤτοι δίκην ἰχϑύος τελέου- 
σαν]. 85, μυϑιχῶς γὰρ “τὰ" τοῦ “υχόφρονγος νοεῖται. ἀντὶ 

Ρ τοῦ ἰχϑύας Ϊ ἀγρεύουσαν [ὡς Ὅμηρος (μ 95). ἢ δίκην ἐχϑύος, 
8ὅ (πλέουσαν). 58 

8 ἀφεψήσας οἷ. 152 Τ' 50ῃ. ΑΥ. Τἴψᾳ. 1821. θ φάρμα 8 φάρμακον 
γ1 τυ γ2 ἐκβαλλούσης 88) ἐκ 883 οη. 7 τῆς γῆς 883 οἵ, θὅ0 Τ' 

Ἱ ἡ γι οἷ, 822. 060 Τ᾽ 19 καὶ παρ.]} ὡς παρ. 1 21 κἀντεῦϑεν οτη. 11 
8Ὲ 
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41] ταυροσφάγον ὧς φαγοῦσαν ἐχ τῶν Γηρυογείων ταύ- 
ρων, λέαιναν δὲ εἶπε διὰ τὸ φονικόν. Τ ταυροσφάγον δὲ 

Ρ χαὶ οὐ] ταυροφάγον διὰ τὸ μέτρον" | ἰωνιχῶς Τ' εἶπεν 53" 
οἱ γὰρ Ἴωνες οὕτω μετὰ τοῦ σ᾽ λέγουσι [ ϑεόσδωρος ΤῊ καὶ] 

ὃ ϑεόσδοτος | χαὶ τὰ ὅμοια, οἱ ᾿Αττιχοὶ δὲ ἀποβάλλουσι τὸ σ. 
χοινῶς δὲ ταυροσφάγος λέγεται ὃ σφάζων ταύρους, ταυρο- 

φάγος δὲ ὃ τρώγων ταύρους. 
48 σάρχας χαταίϑων ἐρρέϑηΠ. λοφνὶς ἡ μεγάλη 

λαμπὰς λιοφάνης τις οὖσα, ἡ λίαν τουτέστι μεγάλη- φαίνουσα 
10 χαὶ συγχοπιῇ αἰολιχῇ λοφνίς. θ΄ δομήσατο᾽ τροπικὴ ἡ λέξις 

ἀπὸ τῶν τεχτόνων χαὶ δομητόρων, ἀντὶ τοῦ ἀνεζώωσεν, ἀνή- 
γειρΕ. τὸ δὲ δομήσατο ἐμοὶ μιχρὸν ἀρέσχει γράφειν" τὸ 
γὰρ μὶ ἐχτείνει αὐτὸ ὡς τὸ φιλομείδης ᾿ἀφροδίτη, κἂν χἀχεῖ 
(Ε6 δ5822) τενὲς ἐδιπλασίασαν τὸ ᾿' διὰ τὸ μὴ ἀχριβῶς εἰδέ- 

1ὅ γαι τὰ μέτρα. εἰ δὲ μέγα τις τοῦτο γράφει, ᾿χἂν ἀγνοῇ ἢ, 
μανϑανέτω ὅτι ἀττιχῇ ἐχτάσει γράφει μέγα ὡς τὸ ] δώτης Ἰ 
σπώτης ΤΊ χαὶ τὰ ὅμοια. Τ' 

49 “έπετυννιν Ἰοῖον μὴ δεδοιχυῖαν τὴν Περσεφόνην ] 
παρόσον ἀπηϑανατίσϑη. ἢ ἄλλως". 5558, λέπτυννιν τὴν ψυ- 

20 χήν 55955 ἘΜ 

Ῥ 

λεττομερεστάτη γάρ ἐστι. 58 
ἘΜ ὅθ0052 οὐχοῦν Φόρχυς χαύ- 

σας τὴν Σχύλλαν ἀνεχάλεσε 

Ρ τὴν ψυχὴν τὴν μὴ  φοβουμέ- 
2 γὴν } τὸν “Ἵιδην. 5582: ἔ4έ- 

σέτυννεν οἱ μὲν τὸν ἄδην, 
οἱ δὲ τὴν Περσεφόνην οἷον 
τὴν λεπτύνουσαν τὰ σώματα 
τῶν ἀποϑγνησχόντων ἢ. 5898 5 

80 ἘΜ 1. 1. 

παρὰ τὸ λελετιτυσμένην καὶ 
ἀερώδη εἶναι --- λέγει δὲ τὴν 
Σχύλλαν...., ἀπὸ μέρους τὸ 
πᾶν --- ἢ “Ζέτπτυνιν τὴν Περ- 
σεφόνην ἤγουν τὴν μοῖραν χαὶὲ 
τὸν ϑάνατονγ, παρὰ τὸ λετυτύ- 
γειν τὰ σώματα τῶν ἀπο- 

ϑνησχόντων χαὶ κόνιν πτοιεῖν. 
ἀνέστησε δὲ Φόρχυς τὴν μὴ 
φοβουμένην ἔχτοτε τὴν Π|ερ- 
σεφόνην. 

Γοὐδαίαν ϑεὸν τὴν Περσεφόνην | 1. 
ὅ0 ὅν ποτ᾽ ἐξηνάριξεν Ἡραχλέα ὃ νέχυς Νέσος 

δεξιούμενος χαὶ φιλοποιησάμενος πάλαι τὸν Ἅδην 

9 μεγάλην ἃ μεγάλα θτηῖ6 18 λέπτυνεν τοῖο 50}. Τ' 19 ἢ δηῖο 
λέπτυννεν Δ(α, 554 λέπτυννεν --- 25 “4,δὴην ΒΟΟ 060 88: ροϑῦ 29 ἀποϑνησκόν- 

τῶν Οοίογὶ 238 ἀνεκαλέσατο 83 

2 λέπτυνεν 83 

28» Ἰαοαμϑη ἱπᾶϊοαν!: ἢ ὦ αὐτὴν 11 

84 δεξιωσάμενος ὦ 

Η65. ΒΕ 820 

Η68.Ε 8δ5᾽ 

ΠΕΥ Ρ ΡΘΣ 

Ὁ τ σὸς ΡΥ πον 

δάσος λελοωνι δῆριν ἐπσφρξον 



᾿ ΣΧΟΙ͂ΛΔΑ 81 

διὰ τὸν. ϑάνατον δῆϑεν τοῦ Ἡραχλέος. ἢ δεξιούμενον 
Ἐν ἢ Ἐ' ἀνεῖλεν ὃ γεχρὸς Νέσος τὸν Ἡραχλέα τὸν δεξιεού- 
μενον χαὶ φίλον σχόντα τὸν Ἴδην, ὅτε χατῆλθεν ἀνάξαι 
τὸν Κέρβερον. ἡ δὲ περὶ τοῦ Νέσου ἱστορία τοιαύτη᾽ 
 Ἡραχλῆς ᾿ἀχελῶον χαταπιαλαίσας ἐν Καλυδῶνι χαὶ τὸ δεξιὸν 
᾿αὐτοῦ ϑραύσας χέρας χαὶ δοὺς σπτάλιν τοῦτο αὐτῷ ἔλαβε παρ᾽ 

1 

20 

2 

80 

αὐτοῦ τὸ τῆς ᾿“Ἱμαλθϑείας χέρας τῆς Αἱμονίου ϑυγατρὸς χαὶ 

“]ηιάνειραν τὴν Οἰνέως ἀντ᾽ ᾿ΑἸχελώου λαμβάνει γυναῖχα. 
τελουμένων δὲ τῶν γάμων {1 ἕνα τῶν συγγενῶν Οἰνέως Ἔννο- 
μὸν τὸν ᾿Αρχιτέλους πλήξας χονδύλῳ ἀναιρεῖ παροινήσας 
χατὰ χειρὸς αὐτὸν τπτλήξαντα φιλιχῶς. φυγεῖν δὲ εἵλετο εἰς 
Τραχῖνα πρὸς Κήυχα. διαπορευόμενος δὲ περὶ τὸν Εὔηνον 

ποταμὸν τῷ Νέσῳ Κενταύρῳ τιρῶτος αὐτὸς  διαπορϑμεύε- 
ται 1. ὡς δὲ ἐν τῷ 

ὅ0 ἐξηνάριξε᾽ ὃ Νέσος 
χλέψας 4]}΄ηιάνειραν τὴν γυναῖχα 
τοῦ Ἡραχλέος, ὡς ἐγένετο χα- 
τὰ τὸν ποταμὸν Εὔηνον, ἐβιά- 

σατο αὐτήν᾽ φϑάσας δὲ ὁ 
ἥρως χατετόξευσε τὸν Νέσον 
χαὶ μέλλων ἀποϑνήσχειν λέγει 
τῇ γυναιχὶ Ἡραχλέος" λάβε 
τοῦτο τὸ αἷμα χαὶ ἡνίχα ὁ 
ἀνήρ σου βουληϑῇ σε χατα- 
λεῖψαι, ἄλειψον τὰς σάρχας 
αὐτοῦ ἐξ αὐτοῦ χαὶ ἀγαπήσει 
σξ. χαὶ πλαγήσας τὴν γυναῖχα 
ἔδωχεν αὐτῇ ἐχ τοῦ ἰοῦ τῆς 
ὕδρας, ὅνπτερ εἶχε τὸ βέλος 

τοῦ Ἡραχλέος, εἰς ἀγγεῖον. χαὶ 

ς δια 'πορϑμεύειν ὃ Νέσος 
Ιχαὶ Τ τὴν 4ηιάνειραν ἐπε- 
χείρει βιάζειν αὐτήν, τοξεύ- 
ἔται ὑπὸ τοῦ Ἣραχλέος. εἰδὼς 
δὲ ὅτι τελευτᾷ -- [ἰ ἄφυχτα 
γὰρ τὰ βέλη τοῦ Ἡραχλέος 

ὡς χεχρισμένα τῷ τῆς ὕδρας 
ἰῷ 1 --β,αλὼν εἰς ἀγγεῖον 
Ι τὸ χαταρρέον αἴτια ἐχ τοῦ 
τραύματος 1 δέδωχε τῇ 4ηια- 
γείρᾳῳᾳ ἀπατήσας αὐτὴν χαὶ 
εἰπστὼν ὅτι ἐγὼ μὲν διὰ σὲ 
τελευτῶ. τοῦτο δέ σοι χαρί- 
ζομαε φιλίας ἐπισπάσϑαι δυ- 
γάμενον᾽" εἴπερ γὰρ ἫἩ ραχλέα 
γοήσεις ἑτέρας πόϑῳ χατα- 

21 λέγει ---- ὅορῃ. Τὰ. ὅ69 

9 Ἔχ νομον 1! ὙΝ ἃρΎ. Ἰ. 1. 

διδόντα τοααϊαϊώ 

“]ηιάνειραν Ο0Τη. 8 

ϑορΡ]ι. ΤΥ. ὅ12 | σύν'ϑεκα 8 

1 νέσσος οἱ 20 νέσσον 8 

18 Πὔηνον ΟΤη. 8 

29 ὅπερ 8 

11 χειρὸς --- φιλικῶς | 59 ΑΡΟΙΟδΟΥΪ χειρῶν 
10 κλέψας Ῥγ0]}. 8 

ἐβιάσατο Ῥτ0]]. 8 28 αἷμα 88 

Αρ. 16]. 
ΤΠ 148 

10. 100 

151. 162 

ΑΡ. 1.1. 

ΑΙ. 918 

5 

ΑΡ. 
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ὕστερον τοῦτο ποιήσασα χαὶ] σχεϑέντα ἢ ἐπίχρισον τοῦτο Ῥϊοὰ. ΤΥ͂ 
ἀλείψασα τὸν ἄνδρα ἐξ αὐτοῦ} αὐτοῦ τὰ ἱμάτια χαὶ πρός σὲ 
ὡς ἀγαπηϑῆναι ὑπο αὐτοῦ] πάλιν αντιστρέψει τὸν τόϑον. 
ἀνεῖλεν αὐτὸν ἀχουσίως. 88' τοῦτο τὸ ἄγγος ἡ 4ηιάνειρα 

ὅ ἔχουσα 1 ὡς ὕστερον ἤχουσεν βοριι. Τι, ὦ 

Ἡραχλέα τὴν Οἰχαλίαν πορϑήσαντα χαὶ τὴν Εὐρύτου ϑυγα- 
τέρα ᾿Ιόλην χαλὴν οὖσαν ἄγοντα χαὶ αὐτῆς χρατεῖσϑαι τῷ 
ἔρωτι ἐπιχρίσασα τούτῳ τῷ αἵματι τοῦ Ἣραχλέος τὰ ἱμά- 
τια μετὰ ϑεράποντος “χα ταῦτα ἀπέσταλχε 1. περὶ δὲ ἘΑΡ. 0], 

10 τὸ Κήναιον Εὐβοίας ὃν ἀχρωτήριον ϑύων ἩἫραχλῆς Διὶ δ. 158} 
χαριστήρια 1 στολίζεται τὸν πεφαρμαχωμένον τοῦτον χε" 56. Βόορ- 

τῶνα, ὑφ᾽ οὗ δραστηρίῳ χαὶ πυρώδει χρατηϑεὶς τῷ ἘΡΑ͂ΒῈΒ 
 κνησμῷ 1 τελευτᾷ ἐν τῷ πλησίον ποταμῷ | ἐξ οὗ γεγό- ἴν.110 Α1.9 

γασιν Ἰἀπὸ Θερμοπυλῶν [ ἀττὸ τῆς πέτρας τὸν Αίχαν δί- ΥΩ 
15 ψας χαὶ ἀνελών [. τὰ δὲ τόξα αὐτοῦ ἩἫραχλῆς τῷ Φιλο- 41ς Ε: 

χτήτῃ χαταλιμπάνει [ ὡς τοῦ πατρὸς Φιλοχτήτου Ποίαν- ἈΡ. 1.1. 160 
τος τῇ τελευτῇ αὐτοῦ ὑπουργήσαντος [. τὰ δὲ τόξα ταῦτα, 40:: 
ὡς ὅ “υχόφρων οὗτός φησι (0), παρὰ Τευτάρου Σχύϑου 

., βουχόλου τοῦ ᾿Αμφιτρύωνος ἔσχηχεν Ηραχλῆς, ὅστις Τεύ- 
20 ταρος χαὶ τοξεύειν τοῦτον ἐδίδαξεν. ἰ ἄλλοι δὲ Εὔρυτόν 

φασι διδάξαι τοῦτον τὴν τοξικήν (Ἀν. 1. 1. 65) οἱ δὲ Ῥα- 
δάμανϑυν τὸν Ἀρῆτα πατρῶον τούτου γενόμενον" μετὰ 

γὰρ ϑάνατον ᾿Αμφιτρύωνος Ῥαδάμανθυς ἀνελὼν τὸν ἴδιον 
ἀδελφὸν γχαὶ φυγὼν ἐχ Κρήτης ἐν ᾿Ωχαλέᾳ τῆς Βοιω- 

2Ὁ τίας ἀνελθὼν γαμεῖ τὴν ᾿Αλχμήνην χαὶ Ἡραχλέα διδά- 
σχει τὴν τοξιχήν (ἴ0. 70) Τ. φησὶν οὖν ὅτι ὃ Νέσος νεχρὸς 
ὧν τὸν Ἡραχλέα ἀξίφῳ δόλῳ ἤγουν τῷ φαρμάχῳ τῆς 

ν ὕδρας ἀνεῖλε | τὸν πάλαι χειρωσάμενον τὸν Ἅιδην 1 ὡς χαὶ 
Ὅμηρος τλῆ δ᾽ Αίδης ἐν τοῖσι πελώριος (Ἐ 8396) 555 51 

80 ὠχὺν ὀιστόν. Τ 

51 τὸν“ 4ιδην δεξιούμενον πάλαι" " δ᾽ ἄδμητος ἔσχε 
γυναῖχα 1 Ἐρίβοιαν (1013) ἣν καὶ συνέβη τελευτῆσαι. χατὰ 

18 ἐν τῷ --- Θερμοπυλῶν γοβί ἀνελὼν» ἃ ΟἿ]. Ὁ 14 “' ϑερμοπύλαι ἃ 
ϑερμοπόλεις ὃ πέτρας 1 Ἰερὶ[π6 ἃρ. ΑΡ. ἀπὸ τὴς (ἄκρας τῆρ) --- 

28 ἀνελὼν 1 πο τοᾶδαβ ΑΡΟ]]ΟάοΤΟ πεφευγὼς {ἐκ Κρήτης τὸν ἔδιον ἀδελ- 

φὸν ἀνελὼν) 20 νέσσος 5 51 Ῥ7Ὸ]]. ὅ 
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δὲ τὸν χαιρὸν τῆς τελευτῆς ἐξενοδοχήϑη Ἡραχλῆς παρὰ τοῦ 
᾿Αδμήτου. μὴ μαϑὼν δὲ τὴν τελευτὴν τῆς εἰρημένης | Ἔρι- 
βοίας (1}.}} παιανέζειν ἀρξάμενος μία τῶν δουλίδων προσῆλϑεν 
αὐτῷ καὶ εἶπεν" οὐ δεῖ παιανίζειν ὧδε διὰ τὸ τὴν γυναῖκα 

ὃ τοῦ ᾿δμήτου τεϑνάναι. ὁ δὲ εἶπε" ποῦ τέϑαπται; χαὶ παρα- 
χαϑίσας ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐξελϑόντος τοῦ “Ἵιδου ἅψασϑαι 

τῶν ϑυσιῶν ἐχράτησεν αὐτὸν σφοδρῶς, μέχρις ἂν τὴν γυ- 
γαῖχα ἀπέδωχεν. 54} 

ὅ2 λεύσω σε] ϑεάσομαί σὲ] "ὦ Τροία", τὸ δεύτερον Ῥ 
10 πορϑουμένην ] ὑπὸ τῶν χειρῶν τοῦ Νεοπτολέμου τοῦ ἐχγόνου ἰηΐν. 5» 

τοῦ Αἰαχοῦ χαὶ τοῦ Ἐπειοῦ, ὃς τὸν δούρειον ἵτιπτον χατε- 
σχεύασεν . πρώην μὲν γὰρ ὑφ᾽ Ἡραχλέος πορϑηϑεῖσα πυρὶ ΑΙ. 82 8 
σπεαρεδόϑης χαὶ νῦν μέλλεις χαυϑῆναι ταῖς ΑΙἰαχείαις χερσὶ 

ἤτοι τοῦ Ἐπειοῦ ἢ Νεοπτολέμου. “Ἰἰαχοῦ γὰρ δεύτεροι ἔχ- 
16 γογοι χαὶ ἀμφότεροι [ ὡς μαϑήσῃ. τούτοις οὖν φησι μέλλεις 

χαυϑῆναι χαὶ ] τοῖς ὀστέοις τοῦ Πέλοπος τοῖς χειμένοις τιξρὶ 40: 

τὴν “Ἰαίτριναν πόλιν Ἤλιδος ]. ὁ δὲ Πέλοιν υἱὸς Ταντάλου οι. Ἐπ. 

χαὶ Εὐρυανάσσης τῆς Παχτωλοῦ. [ “τὰς δὲ συντάξεις οὐ δεῖ ον, 11 
γράφειν, ἀλλὰ διαγράμμασιν α΄ χαὶ β΄ χαὶ λοιποῖς ταύτας 

20 διαγράψω, μᾶλλον δὲ μόνας ἐχείνας τὰς περινενοημένας χαὶ 
δεινάς". 

Ῥ 8 ταῖς τ΄ Αἰαχείοις χερσὶ | ταῖς τοῦ Νεοτιτολέ- 
μου χερσὶ καὶ Ἐπειοῦ διὰ τὸν δούρειον ἵτιττον. χατάγει δὲ 
τὸ γένος ὃ Ἐπειὸς ἀπὸ Αἰακοῦ 5858 53 

25 οὕτως" ΑΙἰαχοῦ χαὶ Ψαμάϑης] Αϊαχείαις χερσὶ Ααχοῦ Αγ. νἱρῖ. 

Φῶχος, Φώχου | δὲ Πανοπεύς, καὶ ᾿Ενδηίδος Πηλεὺς χαὶ Τε- ΙΠ| 168 

ἐχ τούτου Ἔπειός 5585 ἀφ᾽ οὗ] λαμών, ἐχ Ψαμάϑης δὲ τῆς Νη- 
Ἐπειοὶ ἔϑνος 53. ρηίδος Φῶχος | Πηλέως χαὶ 1τι 

Θέτιδος ᾿Ἵχιλεύς  ᾿Αχιλέως χαὶ 4ηιδαμείας τῆς “Ἰυχομή- 114 
80 δους ϑυγατρὸς Πύρρος ὃ χαὶ Νεοπτόλεμος Τελαμῶνος δὲ 162 

χαὶ ] Ἐριβοίας 1] Αἴας, ἐχ δ᾽ Ἡσιόνης Τεῦχρος Π «Αἴαντος καὶ 38» 

21 ἀφ᾽ - 86. Α Δ 688 

κ 
14 δευτερέγγονοι ὃ δευτερόγογοι γ1 δευτερόεκγον γ2 81 περιβοέας 

ὑ γί ΑΡΟΙΙ. 1.1. 
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«Ζυσιδίχης τῆς Κορώγου Φίλιος [ ἐχ Τεχμήσσης δὲ τῆς αὐχ- βοριι. ΑἹ, δ 

μαλωτίδος Εὐρυσάχης ] Φώχου δὲ πάλιν χαὶ ᾿4“ΤΙστερίας Κρίσ- κοι. Ἑπτ 
σος χαὶ Πανοτεύς, Πανοπέως δὲ Ἐπειὸς ὃ τὸν δούρειον ἵτεπτον 15. 9. 
χατασχευάσας | δι’ οὗ Ἴλιος ἐπορϑήϑη. 

ὅ ΞΡἋἍ4 "λειψάνοις πυρὸς" ἅπερ χατέλειψε τὸ τῦρ ὀστᾶ, 
λείψανα λέγεται πυρός". Τ Ταντάλου παιδὸς τοῦ υἱοῦ 
τοῦ Ταντάλου Πέλοπος ἢ. Τ' «Ταίτριναν οἰχουροῦσι 
τοῖς χειμένοις περὶ τὴν “αἰίτριναν" ἔστι δὲ ἡ Τ' 

9 Δαίτρινναν" "[“1αέτρινα 

ΡΙ] πόλις ᾿Ηλιδος]. τὰ δὲ τοῦ Πέλοπος ὀστᾶ ἐχεῖσε ἔχειτο 
5581 ἃ χαὶ ἐδήλου ὃ χρησμὸς ἀποχομίσαι Τ.. παιδὸς 
χαταβρωχϑέντος" 855 ᾿ἴχρησμὸν ἔλαβον οἱ “Ἕλληνες μὴ 
πρότερον τὴν Ἴλιον πορϑηϑῆναι, εἰ μὴ τὰ τοῦ Πέλοττος 
ὀστᾶ 5554 

10 προσλάβωνται ἀπὸ τῆς Ἤλι- [μετενεχϑῶσιν ἀπὸ Ἤλιδος εἰς 
δος 58 τὴν Ἑλλάδα χαὶ Νεοτιτόλεμον 

τὸν ᾿Αχιλέως υἱόν ἢ 

χρησμὸς δὲ ἔπεσε χομίέζειν τὰς τοῦ Πέλοπος χοτυληδόνας 5 
χαὶ τὰ τόξα “Ηραχλέος, ἅττερ εἶχε Φιλοχτήτης 5558, εἰς τὴν 

0 Ἑλλάδα 58. χαὶ Νεοπτόλεμον τὸν ᾿Αχιλέως υἱόν 53 

ἐπεὶ οὐχ ἂν δυνηϑεῖεν τὴν  εἐὲ μὴ γὰρ οὕτω γένηται, οὐχ 

Ἴλιον (ἄλλως) ἐχπορϑῆσαι. 5] ἂν ττορϑηϑείη τὸ Ἴλιον. "“1αἐ- παρτ.» 
τρινα δὲ πόλις ᾿Ἤλιδος ἢ. 

ὅὅ χαταβροχϑέντος ] χαταποϑέντος | δηλαδὴ τοῦ Πέ- Ῥ 
2 λοπὸς ἐν τῇ αἰϑάλῃ καὶ] τῇ σποδιᾷ 1 ὅπότε πρὸς εὐωχίαν 

τῶν ϑεῶν ἐτύϑη. 

ὅθ τοῖς Τευταρξείοις" 1 Τεύταρος Σχύϑης βουχόλος 
᾿“μφιτρύωνος ἐδίδαξε τὸν Ἡραχλέα τοξεύειν | πταρασχὼν αὐ- 
τῷ χαὶ τὰ τόξα αὐτοῦ. ἡγνίχα δὲ ἀπέϑανεν ὁ Ἡραχλῆς, ϑάψας 

21 --- τοξεύειν 50ῃ. ΤΏΘΟΟΙ. ΧΙΠ ὅθ 

1. κ Φίλαιος οἵ. ϑίορῃ. Φελαΐδαε 2 κ᾿ στεροδίας 15 ἐλέου 
18 ἔπεσε οἵ. 56}. ῬΙμπᾶ. Ν 1Υ̓.80 20 “Ελλάδα οἵ. Ἐπὰν. Οὐ. 1865 
22 (ἄλλως, οἵ. 2935 24 κατακαυϑέντος ΠῚ 20 ἑψήϑη 11 
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αὐτὸν ὁ Φιλοχτήτξης ἔλαβε 8588 ταῦτα 5 χαὶ τὰ τόξα αὐτοῦ 55. 
λείττει τὸ τε, ἵν᾽ ἢ τοῖς τε Τευταρείοις πτερώμασι 

»ἢ - , } , 
ἤτοι βέλεσι τοῦ βουχόλου. 854) τίς ὃ ὁ Τεύταρος, εἶπον. Ὑ. 

ὅ] τὰ πάντα πρὸς φῶς ]βαρύζηλος ἡ βαρύμηνις γυνὴ 
Ρ πρὸ Ἕλένης 1 ̓λέξανδρος Οἰ-Ἰτοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἡ Οἰνώνη 

10 

ἘΡ αὐτῆς (Κόρυϑονλ) ] 558 

20 

2ὅ 

80 

γώνην εἶχε γυναῖχα ἰ ἥτις διὰ} ἥτις ἦν ϑυγάτηρ Κεβρῆνος] 
τοὺς ἐπεισάχτους γάμους λέ-} ἢ Οἰνέως Τ᾿ ταύτην γὰρ πιρὸ 
γης καὶ διὰ τὸν ψόγον χαὶ τὴν Ἑλένης εἶχεν ᾿Αλέξανδρος, ἐξ 
μομφὴν τοῦ ττατρὸς αὐτῆς διὰ] ἧς καὶ υἱὸς αὐτῷ Κόρυϑος, 
τὸ αὐτὴν ἐπιιτυλήττειν ἀγριω-} ὃν Κόρυϑον ἔπεμιψεν 

ϑεῖσα 1 ἀποστέλλει τὸν υἱὸν : 

ἡγησόμεγον τοῖς Ἕλλησι τοῦ ἐπὶ Τροίαν τιελοῦ 5858, ὀγειδιζο- 
μένη παρὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς “διὰ τὸν ψόγον χαὶ τὴν μομφὴν 
τοῦ πατρὸς αὐτῆς" χαὶ διὰ τοὺς τῆς Ἑλένης ἐπεισάχτους 
γάμους. Ἐχρῦρον ] δὲ λέγει τὸν Οἰνώνης χαὶ ᾿“λεξάν- 

ὅρου υἱόν" |. 5555 

00 ἐπεισάχτων τῶν ἀϑεμέτων. 58 

061 φαρμαχουργός “φασὶν ὅτι" 55: τετρωμένον Τ' 

βουλομένη τὸν ᾿λέξανδρον ἡ Οἰνώνη ϑερατιεῦσαι ἐχωλύϑη ἐχ 
τοῦ πατρὸς αὐτῆς. τελευτήσαντος δὲ 55881 ἐχείνου ἐτιειδὴ Τ' 

ὕστερον πιροσενεγχοῦσα τὰ φάρμαχα εὗρεν ἤδη ἐχπιεπινευχότα 
5555, χαὶ ἑαυτὴν συναγναιρεῖ ἢ ̓χατὰ Κόιντον" (Χ 467) εἰς τὴν 

τοῦ ᾿4λεξάνδρου πυρὰν ἐμβαλοῦσα ἑαυτὴν [ ἢ ᾿χατὰ τὸν 

“Πἰχτυν ΟἿ 21) βρόχῳ ἀπαγχϑεῖσα [ ἢ ᾿Ῥχατὰ τόνδε τὸν 
«“Τυχόφρονα" χαταπεσοῦσα τοῦ πύργου (θ5). οὐκ ἐάσιμον 

δὲ 5855, ἢ ὅτι τεϑνηχὼς ἦν ὁ ᾿4λέξανδρος χαὶ ἐἰαϑῆναι οὐχ 
ἠδύνατο ἢ Τ' 
ἐπειδὴ τῇ χολῇ τῆς ὕδρας] ὅτι χεχρισμένα ἦν τὰ βέλη Φι- 
ἐχέχριστο τὰ βέλη τοῦ (ιλο-} λοχτήτου τῷ ἰῷ τῆς ὕδρας, 
χτήτου 588 ἐν οἷς ᾿Αλέξανδρος ἐτοξεύϑη, 

ἢ ὅτι προλειφϑέντος τοῦ τραύματος ἐπέϑηχε τὰ φάρ- 
μαχα᾿ 5595 

8 τὴν ΟἿ. 8 18 ἡγησάμενον 8 τῶν ἑλλήνων 8 16 οἐώνης 

οὐ 20 οἐώνη 8 21 αὐτῆς ΟΠ]. 8 ταύτη ἃ 52 προληφϑέντος 88, πίρο- 

ληφϑη}} 88 εἴσα 50ΡΡΙ. πι3 

Αρ. Ἀ10]. 
ΠῚ 164 

ΒΌΡΙ, ὁ 

ἐν, ΠῚ Τοῦ 
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Ρ ἡ γὰρ Οἰνώνη | ἔμπειρος ἦν [ἡ γὰρ Οἰνώνη ἰατριχὴν κχαὶ 
τῆς μαντιχῆς καὶ | τῆς ἐατρι-} μαντιχὴν ἤσχει. 
χῆς 1. Ἰηΐ, 11π,. 58 

0385 Γιγαντοραίστοις" ὃ γὰρ Ἡραχλῆς τούτοις τοῖς 

ὅ τόξοις τοὺς Γίγαντας ἀνεῖλεν. } 52, ἰη. Ππ. 5835 ἡ Γῆ χατὰ τῶν Ἀν. Ὀ10].1 

Τιτάνων ἀγαναχτοῦσα ἐν Φλέγραις 1 τῆς Πελλήνης Τ' γεννᾷ ; 
δρακοντόποδας χαὶ βαϑυγενείους χαὶ βαϑυχαίτας Γίγαντας͵ 

οἵ πέτρας χαὶ δρῦς πεπυραχτωμένας ἠχόντιζον εἰς οὐρανόν ] 

ὧν πρῶτοι Πορφυρίων χαὶ ᾿Τλχυονεύς, οἵ χαὶ ἀϑάνατοι ἦσαν, "δῦ 
10 ἔστ᾽ ἂν ἐν τῇ γῇ, ἧ ἐγεννήϑησαν, ἐμάχοντο. συμμαχοῦντος 

δὲ Ἡραχλέος Διὶ } χαὶ τούτους χατατοξεύοντος ἀνῃρέϑησαν ]. 88 

πρῶτον μὲν οὖν τοξεύει ᾿Αλκυονέα, ὃς τείπτων ἐπὶ τὴν γῆν 80 
μᾶλλον ἀνεϑάλπετο, ᾿ϑηνᾶς δὲ βουλῇ Πελλήνης ἐξαγαγὼν 

τοῦτον ἀνεῖλε. Πορφυρίωνι δὲ Ζεὺς Ἥρας ἐπιϑυμίαν ἐμβάλ- 
15 λὲι χαὶ τοῦτον Ἣραχλῆς ἐν τῷ χαταρρηγνύειν Ἥρας τὰ πέτελα 

τοξεύσας χαὶ τοῦ Διὸς χεραυνῷ πλήξαντος ἀναιρεῖ. | καὶ 88 Ὶ 
τοὺς ἑτέρους δὲ ὁμοίως σιλὴν ὀλίγων σὺν Ζιὶ ἀναιρεῖ. 1 ἄρ- (ΒΜ 1449 
δις τὸ βέλος παρὰ τὸ ἀρὰς καὶ βλάβας διδόναι. Τ᾽ ἥτετρω- ΕΡΝ 

μένου καταχρηστιχῶς εἶπεν ἀντὶ τοῦ [ βεβλημένου . χαὶ Ῥ 
0 τετρωμένον χαλῶς ἔχει τετρωμένου μὲν τοῦ ᾿4λεξάνδρου, 

τετρωμένον δὲ τὸ ἕλκος. φ) 

064 ἀνϑοπλίτου ἀντὶ τοῦ | ὁμοτέχνου ] τοξότου. Τ' αὐ-Ῥ 
ϑοπλίτην δὲ λέγει τὸν  Φιλοχτήτην, ἐπεὶ ἀμφότεροι τοξό- 
ται } ὅ τε ᾿Αλέξανδρος καὶ ὅ Φιλοχτήτης. 5535, [ ἀχϑέντος ΑΡ- ὁΡ. ὅε 

25 γὰρ ἐχ “ήμνου τοῦ Φιλοχτήτου | "τοξιχῇ" ἐμονομάχησαν αὖ- Μαὶϊ. 140. 
τός τὲ χαὶ ᾿4λέξανδρος. χαὶ πρῶτος μὲν ἀφεὶς ᾿4λέξανδρος ΠΤ 
ἥμαρτε τοῦ Φιλοχτήτου, δεύτερος δὲ τοξεύσας ὁ (Φιλοχτήτης 

βάλλει κατὰ χεῖρα λαιὰν τὸν ᾿4λέξανδρον, εὐθὺς δὲ δεύτε- 
ρον οἰστὸν ἀφεὶς ἐχχόπτει τούτου χαὶ τὸν δεξιὸν ὀρθϑαλμὸν 

80 χαὶ τρίτῳ βέλει χατὰ τὸν σφυρὸν σπείρας αὐτὸν ἀναιρεῖ. 

θ5 πύργων ἀπ᾽ ἄχρων᾽ τρωϑέντα τὸν ᾿Αλέξανδρον 

ὑπὸ Φιλοχτήτου δυναμένη διὰ φαρμάχων τὸ ἕλκος ἰάσασϑαι 

2 μουσικῆς θ. 18 “πελλήνης ν. ὝΥασπ. ἃ. 1. 11 κατατοξεύσαν- 

τος ἃ 16 τοὺς πέπλους 11 26 ἀφιεὶς α ῥέψας Μαὶ]. 29 ἀφιεὶς ἃ 
ἀκοντίσας Μαὶ. 
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οὐχ ἰάσατο, τεϑνηχότος δὲ αὐτοῦ τῷ πόϑῳ τῷ πρὸς αὐτὸν 

χαταχρημνίσασα ἑαυτὴν συναπώλετο τῷ ἀνδρί. 853 

Ὁ 67 ἠγχκιστρωμένη Ι χατεχομένη ἀπὸ τῆς μεταφορᾶς 

4 τῶν ἰχϑύων τῶν χατεχομένων ὑπὸ τοῦ ἀγχίστρου. 5) ἘΜ 1005 

ἱρἠγκιστρωμένη ἰ ἠγρευμένη 1. Ἐ6 2850 

ἐδ 609 στένω στένω σε] παρόσον ἡ ̓ ἴλιος τρίτον ἐπτορ- 
ϑήϑη 1 πρῶτον μὲν ὑπὸ ἫἩ ραχλέος διὰ τοὺς ἵππους “αομέ- 
δοντος 5555 

δεύτερον δὲ ὑπὸ Ἑλλήνων διὰ  χαὶ τὴν Ἡσιόνην, δεύτερον δὲ 
τὴν πολυϑρύλλητον Ἑλένην χαὶ  ὑτὸ ᾿“μαζόνων, ὥς ποῦ χαὶ ἐν 
τρίτον ὑπὸ τῶν 58) δυνατῶν 53} τῇ 1 (198) δαψωδίᾳ φησὶν Ὅμη- 
᾿ΑἽμαζόνων 5858. ρος ὡς ἀπὸ Πριάμου ὅτε τ᾽ 

ἤλϑον ᾿Δμαζόνες ἀντιάνειραι, τρίτον δὲ διὰ τὴν πο- 
λυϑρύλλητον Ἑλένην πορϑηϑεῖσα καὶ χαυϑεῖσα τελέως ἠφα- 
γέσϑη. 

10 

1ὅ 

20 

20 

80 

10 αὖϑις πρὸς ἀλκὴ ν᾽ 

πάλιν καὶ ἐμπρησϑῆναι. 58 

12 χαὶ τάφους ᾿4τλαν- 

τίδος" τὸ ἑξῆς" τοὺς τάφους 

ἱτοῦ χολυμβητοῦ 1 τοῦ υἱοῦ τῆς 
᾿ϑυγατρὸς “Ἄτλαντος χαὶ Πληι- 
όνης]. ἔστι δὲ μία τῶν Πληιά- 
δων. λέγει δὲ | τῆς Ἠλέχ- 
τρας [. 588 

μέλλουσαν πρὸς μάχην ἐλϑεῖν 

στένω σε, ὦ πόλις, καὶ τοὺς 

ἐν σοὶ τάφους τῶν προγόνων 
ἡμῶν τῆς τὲ Ἡλέχτρας καὶ 
τοῦ υἱοῦ αὐτῆς 1 Δαρδάνου 
ὅς ποτὲ ἐπὶ τοῦ χαταχλυσμοῦ 
ἐν ἐρραμμένῳ δέρματι σχεπά- 
σας τὸ σῶμα αὐτοῦ  χκαϑάτιερ 

τὸ περὶ τὸν Ἴστρον τετράπουν ζῶον εἴωϑε ποιεῖν, ὅπότε 
τὸ ἑαυτοῦ δέρμα ἀναφυσσᾷ χαὶ περᾷ τὸν Δάννουβιν πόοτα- 
μόν | διεττέρασεν ἐπὶ τὴν [λιον χαταλεέίψας τὸ κατοικητήριον 
τῶν Κυρβάντων. τοῦτο δὲ ἐποίησε τότε; ὅτε χατέχλυσε τὴν 
γῆν ὃ Ζεὺς | ἐπὶ τοῦ 4ευκαλίωνος ] χαὶ πάντες οἱ ἄνϑρωποι 
ἔπελεον ἐν τοῖς ὕδασι χαὶ τὰ τείχη κατέπιπτον, τῶν δένδρων 
χαὶ ἀμπέλων τοὺς καρποὺς δὲ τὰ ϑαλάσσια ζῶα ἐνέμοντο, 

οἱ δελφῖνες χαὶ αἱ φῶκαι ἀεὶ τῆς συνουσίας τῶν ἀνὸρῶν 

ἐρῶσαι. 

8. ἀγκιστρώμενος᾽ κατεχόμενος ΜΙ 

449 

454 

455 
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χαὶ τάφους ἀντὶ τοῦ τάφον τοῦ δύπτου χαὶ ] χολυμ- Ῥ 
βητοῦ [χέλωρος ] χαὶ υἱοῦ τῆς Γάτλαντος ϑυγατρὸς Ἠλέχ- ν 
τρας ] ὅστις ποτὲ ἐν τῷ δαπτῷ σχύτει καὶ ] δέρματι | ἢ 1816 Ὁ 
χύτει χαὶ χωρήματι ἐνήξατο χαὶ | ἔπλευσεν 1 ὥςπερ Ῥ 

ὃ χέπφος  Κρητιχός ἰ ἔπλευσε δὲ μονήρης μονόχωττος ἢ 4δι: 
μόνος ἀμφελυτρώσας γχαὶ | χαλύψας τὸ σῶμα | ἐν τῷ : 
ἀσχῷ ὅποῖζα καὶ [ ὥσπερ | πεόρχος 1 ζῶον Ἴστριον  τε- 44 
τρασχελὲς ἢ. 

() 78 χέλωρος | τοῦ Φαρδάνου  .1τλαντίδος" «1άρδανος ὃ 
10 τοῦ υἱοῦ τῆς ᾿Ηλέχτρας χαὶ υἱὸς τοῦ “ιὸς χαὶ Ἠλέχτρας 

Διός | ὅστις 588 τῆς ΄τλαντος ϑυγατρὸς 

χαταλιττὼν τὴν Σαμοθϑρᾷχην ἐν τῷ χαταχλυσμῷ χατασχευάσας 
σχεδίαν χαὶ 559 51 

(ἀσχὸν ἑαυτῷ) ῥάψας ἐπὶ τὴν εἰς τὰ χατὰ τὴν Τροίαν μέρη 
ιὅ Ἴλιον παρεγένετο. στένω οὖν, ἐλϑὼν 

φησὶ, στένω σὲ χαὶ τοὺς τά- 

φους τοῦ υἱοῦ τῆς Ἠλέχτρας. 555 Ἷ 

χτίζει τὴν “]αρδανίαν  χἀχεῖ τελευτᾷ χαὶ ὁ τάφος αὐτοῦ χεῖ- 56. Ὁ Υ 3 
ται περὶ τὴν Τροίαν (12) ] ἐν μέρει τῆς Φαρδαγνίας Τ΄. ὕστερον 56ι. Ἐατ. 
δὲ χαὶ ἡ “Ιαρδανία χαὶ ἡ ἤϊλιος καὶ ἡ Τροία μία πόλις γε- ὅν 1390. 

γόνασι. ] Νυχτίμου δὲ τὴν βασιλείαν παραλαβόντος ὅ χατα- Ἀν. Ὀ1Π0.1Π 
χλυσμὸς ἢ ὡς ληροῦσι, γέγονε διὰ τὴν Πέλοττος χρεουργίαν ]. 56ιι. Ῥιπᾶ,, 
σέμτυτον δὲ τὸν Πέλοττα ἔγωγε γεινώσχω ἀττὸ “αρδάνου. | διὰ ΡΝ 
τοῦτον γοῦν ληροῦσι γενέσϑαι τὸν χαταχλυσμὸν ἢ | διὰ ᾿“ζᾶνα 

δ τὸν “υχάονος καὶ τὸ τῶν “Τυχάογος παίδων ἀσέβημα ἢ] ὅτε 8 481 

τὸν Νύχτιμον χατατεμὼν ἔϑυσε τῷ Διί |. γέγονε δὲ χαϑ᾽ 
ἑτέρους ἱστοριχοὺς ὃ χαταχλυσμὸς οὕτως" περὶ ᾿Ἐλίχην καὶ ι 

Βοῦραν τὰς πόλεις ἀγέμων πγευσάντων ἐναντίων συνέστη 

γέφος πολὺ καὶ ἐρρύη ὑετὸς καὶ γέγονεν ὃ καταχλυσμός (591). 

80 δύπτου δὲ εἶπε τοῦ συνεχῶς δύνοντος ἐν τῇ σχεδίᾳ διὰ τὸ 
Ρ χειμάζεσϑαι ἢ [ τοῦ χολυμβητοῦ 1] ἢ παρὰ τὸ εἰς δύο ξύλα 

δλί - 

9 - 1ὅ παρεγένετο Β0ῃ. ΑΒΏ ΥΥ 218 

14 (ἀσκὸν ἑαυτῷ 50}. ἤομη. ῥάψας 6]. ν. 18. δίψας 16 σε ΟΠ]. 8 
24 ἄξονα α γί ἄξονος »ν2 81 ἢ δηίθ τοῦ οἵη. Τ᾽ 
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σπτήξαντα τὴν σχεδίαν ἀπὸ Σαμοϑρᾷχης πλεῦσαι φεύγοντα τὸν 
Ρ ἐχὴὶ 4ευχαλέωνος χαταχλυσμόν. 5588. χαὶ ῥαπτὸν χύτος | τὴν 

᾿ σχεδίαν | εἶπιξ. 53 
4 14 τόρκος ] ζῷόν ἐστι περὶ τὸν Ἴστρον ποταμὸν τὸν 
ἮΡ ζνῦν) λεγόμενον ΖΙανούβιον | 5555, τετρασχελές Τ΄, περιέχεται 

δὲ λεπτῷ δέρματι χαὶ φυσώμενον γίνεται ἀσχοειδὲς χαὶ οὕτω 
γήχεται, ἕως λετιτυνϑῇ, καὶ ἐξέρχεται ἐττὶ τὴν γῆν χαὶ γνέμε- 
ται χαὶ εὐϑέως ψυχόμενον ϑνήσχει. τὸ δὲ ἑξῆς “οὕτως "" 

Ρ ὡς ὃ πόρχος τῷ ἐδίῳ 1 δέρματι ] χαϑάτιερ ἀσχῷ | περισχε- 
10 πάσας | τὸ σῶμα. νήχεται, οὕτω χαὶ ὅ Ζ΄άρδανος ἐπὶ τῆς 

σχεδίας ἔτπιλευσεν᾽ ἔπλεε δὲ δ΄ λέϑους ἔχων καὶ σχεπάζων 
ἑαυτοῦ τὸ σῶμα χαϑάττερ πόρχος. 5555 

τῦ ] μονήρη δὲ 5858, τὸν Δάρδανον 5551 εἶπες διὰ τὸ μιᾷ 
χώπῃ 5855: αὐτὸν ἢ 5858: χρήσασϑαι ἐν τῇ σχεδίᾳ | 5555 παρό- 

1δ σὸν μίαν ἡμέραν ζῶν χαὶ ὀψὲ τελευτῶν 52. 
ἘΡ τὸ [“Ῥείϑυμνα | πόλις Κρήτης Ἴ. Ῥειϑυμνία πόλις γ 9Ὁ 

Κρήτης. [ δίορῃ. κχέσεφος ὄρνεον δύσριγον ϑαλάσσιον. 53 
ζῶον ϑαλάσσιον λαροειδές, ὅπττερ ἀφρῷ ϑηρῶσιν οἱ παῖδες κοῖι. Δν. 

Ρ τῶν ἁλιέων. Τ' ΤῸ ΒΝ 

π ΟΜΕΝΕ δ ΦΕΡΕ Ὁ Ψ ΝΣ ὙΨΌΣ ὡς τ. 

Ἔ - κολδνα 

᾿ αν ϑλδοι τς, ςς οσξὶ 

20 7 Ζήρυνϑος ἄντρον Ἑχάτης ἐν Θρᾷχη. “ϑίθρμ. 
ἄντρον τὸ σπήλαιον παρὰ τὸ ἄνω τετρῆσϑαι ἤγουν τετρυ- ἘΜ 11δ᾽ 

σπτημένον εἶναι. Τ' Ζήριενϑον τὸ Θρᾳχιχὸν σπήλαιον χατα- 
λιπὼν | τῆς Ῥέας |: 5538 
ὃ Ζ“άρδανος, ὡς δέ τινές φασι [} ἢ τῆς Ἑχάτης ὃ Φ'ἄρδανος  ἔχαὶ" κοι. Ἐὰν. 

55 τῆς Ἑχάτης [" καὶ γὰρ Σώφρων ] γὰρ καὶ ἡ Ῥέα λέουσιν ἐποχου- δ" ΤΣ 
ἐν τοῖς ΠΠέμοις (ΟΘἘ 1 1888 Κ)] μένη  χαὶ ἡ “Ἑχάτη ξενοφυὴς 
φησὶν αὐτῇ 1 χύνας ϑύεσϑαι].} οὖσα Τ' φοβεραΐ ἢ. ϑύουσι δὲ 
555 αὐταῖς κύνας, ὥς φησι Σώφρων 

ἐν Ἰπίμοις [ ὃ γὰρ χύων βαῦξας λύει τὰ φάσματα ὡς καὶ Τποοοτ. Π 85." 
8ὺ χαλχὸς χροτηϑεὶς εἴ τέ τι τοιοῦτον. πεύμαν ἐροο 

18 (ΣάονΣ Σάμον κατὰ συστολὴν τοῦ (ει ἰηῦ. Ἰπ. 58 τιᾶγρ΄. 
ΟοΙ8]. 845 [ Σάον ὄρος Σαμοθϑρᾷχης οὗ μέμνηται Νίκανδρος 

24 50}. Νῖο. Θ 462 80 10. 412 

1 τὰς σχεδέας 884 9 ἐπέσκεπάσας 8 σκεπάσας 853 ἐπισκεπάζων ἃ 
κατασκιάζων Ἰ 11 ἔπλεεν 53 ἔπλεε δὲ οἵη. 8 ὦ ἔπλευσε δὲ γ3 

σκάξων 888 14 χρῆσϑαε 8 κεχρῆσϑαι Τ 16 ῥειϑύμνια γ2 28 Ἥρα- 
Ρ οἵ, 56}. Νίο, 1. 1. 81 συστολὴν οἷ. Βο0ῃ. ΑΡ. 4 911 
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ἐν τοῖς Θηριαχοῖς (412) 5:8: οὕτω πως λέγων ἢ Σάου ἠὲ 
Ποσύχλου 1. 

ῬΡ Κύρβαντες δὲ | δαέμονες περὶ ἄλλως. τὸ Σάον σπήλαιον οἱ 
τὴν “Ῥέαν [58 ἘΜ οἱ τὸν 4ία] Κορύβαντες, οἵτινές εἶσι δαί- Ῥ 

ὅ φυλάξαντες ἘΜ δ4739.. ὄνομα μονες περὶ τὴν Ῥέαν | ἱδρύ- 

ἔϑνους ἰηΐ. Ἰΐη. 595 τηᾶγρ'. ΟΟἾ8]. 845 } σαντο( 8). ἀλλ᾽ οἱ μὲν Κούρη- ἢ 
ἢ δαιμόνων ἰηῦ. Ἰΐη. 58, τες Ζ]αναΐδος “νύμφης ἢ Κρήσ- : 

σης χαὶ ᾿Απόλλωνος παῖδες 1 οἱ δὲ Κορύβαντες Θαλείας χαὶ π} μι 
᾿Απόλλωνος. ᾿ 

1 19 ἠἡἠμάϑυνεν ᾿ἀμαϑονἕ }] ἄμμον ἐποίησε, κατέχλυσεν]. ῬῸ 

ἄμαϑος δὲ δι᾿ ἑνὸς μι γράφεται ἐχ τοῦ ὁμαϑὴς χαὶ ἀμέτρητος ΤῈΜ τ 
εἶναι ἐτυμολογουμένη Ι καὶ ἄμος χατὰ ἀποχοπὴν γεγνόμεγον 
δι᾿ ἑνὸς μὶ γράφεται Τ' μόνοι δὲ τοῦτο οἱ «ἰολεῖς διπλασιάζου- ἘΜ 84ι 

14 σιν ὡς χαὶ τὰ λοιπα. " 

Ρ 80 χαχλάζων | ἠχῶν  ψοφῶν 585 “ἤχῳ φερόμενος " ΤΙ 

νασμός 581 ὄμβρος 85 χαταχλυσμός ] ἀπὸ τοῦ νάω 5558 ῥή- 
ματος 581 ὃ σημαίνει 855 τὸ δέω 5580 ὅϑεν χαὶ νᾶμα χαὶ 8555: 
γαύτης χαὶ 588) ναῦς 5558 χαὶ νάουσαν ἀχρότομον 585. νασ- 
μός ὄμβρος ἀπὸ τοῦ νάω, ὅϑεν χαὶ νᾶμα καὶ ναύτης. "Δ. 

20 σημαίνει δὲ ἐνταῦϑα τὸν καταχλυσμόν. ἘΜ ὅ986ε οἵ 8875: 
οοά, Ὑ᾽ Ο αἰ. 

81 ἔτοὶ δὲ ἐλλειπτιχῶς ἀντὶ τοῦ οἱ ἄνϑρωποι". Τ 

88 φηγὸν τὴν βάλανον παρὰ τὸ φάγω φαγὸν καὶ φῆ- β6ι. τ΄ 
γὸν λεγομένην οἱ γὰρ ἀρχαῖοι πρὸ τοῦ τὸν σῖτον εὑρεῖν βα- : 

20 λάνους ἤσϑιον χαὶ ὀπώρας. δρύχαρπα᾽ πᾶσαν ὀπώραν | ἘΜ 288 
ὥς πού φησιν ἐν ταῖς “Τωδεκαετηρίσιν Ὀρφεύς (. 151 40.) 
βάλλειν ἔρνξεα πάντα, τά τε δρυὸς ἄχρα λέγονται. 

84 φάλαινα ᾿ ζωύφιόν ἐστι ταῖς λυχνίαις ἐττιπτετόμενον Νῖο. Θ᾽ 
ὃ} καὶ πυραυστούμορος ΤῊ καὶ ψυχὴ χαὶ ψῶρα καλεῖται. λέ- ὑπ Ἵ 

80 γεται δὲ φάλαινα παρὰ τὸ εἰς φῶς ἅλλεσϑαι. μαχρὸν δὲ 

ἔχει τὸ ἃ [καὶ] προγραφόμενον καὶ δι᾿ ἑνὸς λ δεῖ γράφεσϑαι" 
τὰ γὰρ ὀνόματα τῶν ῥημάτων βραχύτερα ὡς τὸ ϑάλλω ϑά- 
λος, ἀγγέλλω ἄγγελος. καὶ περὶ μὲν φαλαίνης τοῦ ζωυφίου 

10 --- ἐποίησε 8.,. ΤΠοοοΥ. 11 96 

8 κορύβαντες 8. 18 ἀκρότομον νάουσαν ἴ ἰογίαϑ86 ΟὨγΙΒδηϊ ροθίδθ 

29 Ἱπυραυστούμορος ἰΐθπι Ηϊδί, ΙΧ 9ὅὃϑδγ» 81 προσγραφόμενον 11 
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χερσαίου | ὃ χαὶ χανδηλοσβέστραν ἰδιωτιχῶς φαμεν | εἴπομεν" 56. ΝΊο. ΘΥ68 
ἔστι δὲ χαὶ ] φάλαινα χητώδης | ἰχϑύς. χατὰ ἀποχοττὴν γοῦν Αὐἰδίοι. 1 
φάλαι εἶπεν. ὃ. 
φάλλαι τε᾿ τὸ ἑξῆς" φάλ- 
λαι τὲ φέρβοντο αἵ τε 
φῶχαι αἱ ἐπ᾽ ἀρσένων 
βροτῶν λέχτρα ϑουρῶ- 
σαι. λέγονται γὰρ αἱ φῶγχαι 
ἐπιϑυμητιχῶς ἔχειν πρὸς τὰς 

συνουσίας τῶν ἀνδρῶν. ἄλλως. 
882 τὸ ἑξῆς" 588 φάλλαι τε 
καὶ οἱ δελφῖνες φέρβοντο 
φηγὸν χαὶ τἄλλα α ἵ 585 τ᾿ ἐπ᾽ 
ἀρσένων βροτῶν λέχτρα 
ϑουρῶσαι 8 φῶχαι 585. 

ἐπ᾿ ἀρσένων" αἱ 
φῶκχκαί τε αἱ ϑουρῶσαι γχγαὶ 
ἐρωτιχῶς ὅρμῶσαι ἐπὶ τὰ 
λέκτρα τῶν ἀρρένων βρο- 
τῶν. ἡ φώχη ϑαλάσσιον χῆ- 
τός ἐστι χερσαίῳ βοὶ ἢ μᾶλ- 
λον [ ἄρχτῳ παρόμοιον ἐρᾷ 
δὲ συνουσίας ἀνδρῶν |. ἔστι 
δὲ χαὶ πρὸς μαγείαν ἐπιτή- 
δειον. 

σ΄ γ 
αὲὸλ τ 

80 λεύσω ϑέοντα γρυνὸν᾽" περὶ ᾿Αλεξάνδρου ποιεῖται 
τὸν λόγον. 5555, λέγει γὰρ Τ' ὅτι 5581 σπουδάζοντα τὸν ᾿“1λέ- 
ξανδρον ϑεωρῶ πρὸς τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης. 5558 γρυγὸν 
δὲ εἶπε τὸν ᾿4λέξανδρον χατὰ μετωνυμίαν καλέσας 588 γρυνὸς 

γάρ ἐστιν ὃ [ χορμός [. 555: καὶ Ὅμηρος (ΕΘῈ 1 ν. 74 ΚΙπκ.) 
γρυνοὶ μὲν δαίοντο, μέγας δ᾽ Ἥφαιστος ἀνέστη. 55 
γρουνοὶ χορμοὶ οἷον γρουνοὶ --- ἀνέστη. Ἐπ (ΕΜ 241.45) 
λαμπάδα δὲ λέγει. τὸν αὐτὸν, 
παρόσον ἡ Ἐχάβη ἐγχυμονοῦσα 
ἔδοξε χατ᾿ ὄναρ λαμπάδα τε- 
χεῖν. τινὲς δὲ ἤχουσαν γρυ- 
γὸν ἐπτερωμένον τὴν γαῦν 
διὰ τὰς χώπας 5558ὅ ἤτοι τὰ 

πτερά, παρόσον τὴν πορείαν 
δε᾿ αὐτῶν ποιεῖται 585. 

γῦν δὲ γρυνὸν τὸ πλοῖον τοῦ 
᾿Αλεξάνδρου λέγει | διὰ τὸ ἐχ 
ξύλου πεποιῆσθαι Τ ἐπτερω- 
μένον διὰ τὰ ἅρμενα, παρό- 
σον τὴν πορείαν δι᾽ αὐτῶν 
ποιεῖται [ χατὰ μετωνυμίαν | 
ἢ γρυνὸν τὸν ᾿Αλέξανδρον 
αὐτὸν διὰ τὸ ὄναρ, ὃ εἶδεν 

Ἔχάβη, ὅτι δαλὸν ἔτεχε χαιόμενον, ὅστις χατέφλεξε πᾶσαν 
τὴν πόλιν χαὶ τὴν ἐν Ιδῃ ὕλην. τοῦτο τὸ ἐνύπνιον ἀχού- 

24 506ῃ. ΑΒΌ Μ 98 21 --- πτερά 86. Ῥωνά. Ο ΙΖ 86 

2 ἔστι --- ἐχϑύο αἱ. ἱπίοτ!. Ὁ εἴ. Ρ εἶδος {ἰχϑύοον [φώκης 6 γ. 86 {|8- 
ἴΠ}} 10ν βουβάλῳ 11] 
δαιόμενον 11 

280 ὁκωνυμίαν α 81 καιόμενον ἃ 50}. Ὁ | 

416",3 

ἰᾷ, Ρ. 4983, 

50}, δ 404 

50, Ὁ 7 825 
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σαντὲς οἱ μάντεις χαὶ οἱ περὶ τοὺς ὀνείρους δεινοὶ εἶπτον τὸ 

τεχϑησόμενον παιδίον ῥδιφῆναι εὐϑέως. τεχϑέντα δὲ τὸν 4λέ- 
ξανδρον ἐξέϑεντο ἐν τῇ "Ἴδῃ, ὃν ποιμὴν ἑωρακὼς σφόδρα 
εὐειδέστατον ἀνελόμενος ἀνέϑρεψεν. | ἐπτερωμένον δὲ 
διὰ τὸ μετὰ πλοίου ττορεύεσϑαι]. 

89 τρήρωνος | τῆς δειλῆς 
καὶ ταχείας καὶχατωφεροῦς" οἱ- 
χεῖον γὰρ Αφροδίτης τὸ ζῷον. 
ἢ ἐπεὶ χαὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον 
ἀετῷ ἀπείχασεν ἐπὶ τὴν ἄρττα- 
γὴν ἐπειγόμενον. 5885 Πε- 
φναέας δὲ χυνὸς τῆς “Ἐλέ- 
γης ] ἢ ἀπὸ τόπου τῆς “1αχω- 

γιχῆς ἢ διότι ττολλοὶ δι᾿ αὐτὴν 
ἀττέϑανγον [. 555 8 

Ἃ 

χυνὸς ἢ ἀπὸ τόπου τῆς 4α- 

χκωνιχῆς ἢ τῆς δειλῆς καὶ τα- 
χείας καὶ κατωφεροῦς᾽ οἐχεῖον 
γὰρ᾽ Αφροδίτῃ τὸ ζῶον" ἢ τῆς 
αἰτίας φόνου πολλοῖς. λέγει 
δὲ τὴν Ἑλένην, ἐπεὶ χαὶ τὸν 
᾿Αλέξανδρον ἀετῷ εἴχασεν ἐπὶ 
τὴν ἁρπαγὴν ἐπειγόμενον. τρή- 
ρωγνα δὲ αὐτὴν λέγει διὰ τὸ 
᾿λαγνόν᾽ Ἰ χαὶ γὰρ ἡ περιστερὰ 

μόνη τῶν πτηνῶν δι᾿ ὅλου ἔτους ὀχεύεται χαὶ τεχνοττοιεῖ!] 
ὅϑεν Αἰσχύλος φησὶ παντρόφου πελειάδος (8. 211) Τ΄ 
χυγνὸς δὲ | τῆς ἀναιδοῦς κατὰ τὸν “Ὅμηρον εἵνεχ᾽ ἐμεῖο 
κυνὸς (Ζ 850) χαχομηχάνου (844). 8858586} Πέφνη τὸ τῆς 
«“Ἰαχωνικῆς ἀκρωτήριον 88) ὅϑεν ἡ Ἑλένη ὡρμᾶτο. 8 τρή- 
ρθωνος εἰς ἅρπαγμα εἰς τὴν ἁρπαγὴν τῆς λαγγεστάτης 
“τρήρωνος" ἤτοι περιστερᾶς Τ' ] τῆς ἀξίας φονευϑῆναι 
χυνός]. 588 

88 τόργος ὑγρόφοιτος ὃ Ζεὺς ἢ ἡ Νέμεσις, παρόσον 

κύχγῳ ἀπειχασϑεὶς ὃ Ζεὺς Νεμέσει τῇ Ὠχεανοῦ συνῆλϑεν, 
ἐξ ἧς γεννᾶται ᾧόν, ὅπτερ λαβοῦσα ἡ “1ήἠδα ἐϑέρμαινε καὶ 
ἔτεκε τὴν Ἑλένην καὶ τοὺς Ζιοσχούρους. 8585 τὸ δὲ ὑγρό- 
φοιτος γράφεται χαὶ ὑψέφοιτος. | τόργος 5, χυρίως ὃ 
γύψ, νῦν δὲ τὸν χύχνον λέγει 558. ὃν μιμησάμενος ὃ Ζεὺς συνε- 

Ρνμέγη τῇ «Τήδᾳ  ὑγρόφοιτος δὲ ] ὅ ἐν τοῖς ὑγροῖς ] φοιτῶν 
Ρ [καὶ ἀναστρεφόμενος ]. | ὅ γύψ 1 νῦν δὲ ] τὸν ἀετὸν ἢ τὸν κύχνον] 

θ -- ζῷον 50}. Αρ. 1 ὅ4θ 28 ὁ --- 21 “])Πιοσκούρους 8οἷν. (ἰαἷϊ. 111 389 

2 ῥιφῆναιε ὦ 508. Ὁ | ῥιφϑῆναι Τ| 14 αὐτῆς 8 10 νεοττο- 
ποιεῖ 11 19 Πέφνος Ῥαυβ. Π1 202 Πέφνον ἈΡΟΙΙΟάοτιΒ, αὖ νἱἀθίαι, 

ϑίθρῃ. 2424 ἢ --- Νέμεσις ἰθηοῖο δα. 5 26 ἐϑέρμανε 838 50. (4]}.. 
29 γύψ ΒοΚ. Απ. 109 

οι 
Ψ 

56}. 
«, ἅς. 
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ΣΧΟΛΙᾺ 49. 

λέγει. 5 ἔλαβε δὲ ζῶον ἀντὶ ζώου. | Ζεὺς γὰρ ὁμοιωϑεὶς χύχνῳ 

Νεμέσει τῇ τοῦ ᾿Ωχεανοῦ ϑυγατρὶ συνῆλϑεν ἰ εἰς χῆνα, ὡς ληροῦ- 
σιν (ΑνΡ. ΠῚ 127), αὐτὴν μεταβαλών, ἡ δὲ τεκοῦσα ὠὸν | ἐν τῷ 
ἕλει ] τοῦτο κατέλιπτξ. ποιμὴν δὲ εὑρὼν τῇ ““ήδᾳ τοῦτο χομέ- 
ζει, ἡ δὲ λάρναχε ϑεμένη ἐφύλαττε. χρόνῳ δὲ τῷ καϑήχοντι 
Ἕλένη γεννᾶται τοῦ ὠοῦ, ἣν ὡς ἰδίαν παῖδα ἡ “ἠδα ἀνέ- 
τρεφε. ] τινὲς δὲ χαὶ Κάστορα χαὶ Πολυδεύχην ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ὠοῦ φασι γεννηϑῆναι. ᾿ (ἐν) ἄλλοις δέ τισιν εὗρον ἱστοριχοῖς 
ὅτι ὃ Ζεὺς ἄστρῳ εἰχασϑεὶς χαὶ μιγεὶς ήδᾳ Κάστορα χαὶ 
Πολυδεύχην γεννᾷ, ὕστερον δὲ οὕτως, ὡς ἔφημεν, τὴν “Ἑλένην. 
ἕτεροι δὲ πάλιν φασὶν (ΑΡ. ΠΙ 126) ὅτε ὃ Ζεὺς χύχνῳ ὁμοιω- 
ϑεὶς τῇ «Τήδᾳ ἐμίγη, κατὰ τὴν αὐτὴν δὲ νύχτα χαὶ ὃ Τυνδά- 
ρεως" ἡ δὲ ἐχ μὲν Διὸς Πολυδεύχην χαὶ Ἑλένην γεννᾷ, ἐκ δὲ 
Τυνδάρεω Κάστορα  ὅϑεν χαὶ ϑνητὸς ἦν ὅ Κάστωρ, ὁ δ᾽ 
ἕτερος ἀϑάγατος, τῇ δὲ τοῦ ἀδελφοῦ παρακλήσει ἀϑάνατος καὶ 

αὐτὸς ἐγεγόνει, χαϑά φησιν ὃ Πίνδαρος (Ρἰ πᾶ. Ν᾿ Χ ὅ0 ὁ. 56}. [. 
᾿ φὰς δ᾽ ἀλληγορίας, "ὡς ἔφην, ἐατέον" ἐπεὶ δὲ ποϑεῖτε καὶ 

2 

ταύτας μαϑεῖν ἡ, ἀχούετε. [ δίας οἱ παλαιοὶ πάντας ἐχάλουν 
τοὺς βασιλεῖς. ] τὶς γοῦν βασιλεὺς τῇ “ήδᾳ ἐμίγη μοιχιχῶς 
περὶ τὸν Εὐρώταν ποταμόν, ἥτις ἐξ αὐτοῦ ἔγχυος γενομένη 
μιᾷ γαστρὶ γ΄ παῖδας γεννᾷ τοὺς ῥηϑέντας Κάστορα, ]Πολυ- 
δεύχην καὶ Ἑλένην. [ἰ ὠῷ γὰρ παρειχάζει τὴν γαστέρα αὐτῆς 
χαὶ ὅτι ἕν ἐξ αὐτῆς σύνδερμον ἐγεννήϑη, ὃ δέρμα χαὶ φυ- 
λαχτήριον αὐτοῖς ἐποίησαν (ΑΙ. 8060). εἰς χύχγνον δὲ λέγει 
τὸν 4Φία μεταβαλεῖν, ὅτι οὐ βασιλιχῶς ἐμίγη αὐτῇ, ἀλλ᾽ [ἐν 
πανύγροις τόποις  χαϑάπερ οἱ χύχγοι. 

89 χελυφάνῳ᾽ χέλυφος [πᾶν] [ τὸ τοῦ φοῦ ὄστραχον 
Ρ (606) στρόβιλος δὲ πᾶν τὸ [ περιφερές [ τὴν στρογγύλῳ | χε- 

λύφῳ περιβεβλημένην]. 5888 χελυφάνῳ νῦν | ὠοῦ λέττει" πάντα 
ἜΡ γὰρ τὰ λέπη κελύφανα λέγονται. Τ' χυρίως δὲ χκελύφανον λέ- 
831 γεται τὸ ἔσωϑεν τοῦ ὀστράχου τοῦ φοῦ λεπτότατον δέρμα. 585 

στρόβιλον στρογγύλον, στροβιλοειδές" [ στρόβιλος γὰρ τὸ περι- 
φερέξ Ι. ὠστραχωμένην τῷ ὀστράχῳ τοῦ ὠοῦ ἐσχεπασ- 

2 μίγνυταε ΠΠ 4 Ἐἄλσεσιν Α}. ἕλεσιν οψηθ 8.{ἐν) ΤΠ. 

9 ἀστέρι 11 18 δέας οἵ, Ηϊδί. ΙΧ 452 586ρ. 28 καὶ δηΐθ ὅτι 
Ο). γ2 26 παρύγροις 7Π 271 τοῦ φοῦ ] περιφερὲς 83 82 στρογγυ- 
λοειδὲς γ1 οἵ Ῥ 

ΤΥΘΟΡΕτοπὶβ ΑἸοχαπᾶγα 11. 4 

4824 

Ῥίο!. Η 6 ρᾷῇ. 
ΚΌΡΒΟΙΙ 
1490 δ)} 

9 

ὃ 

Μα]. Ρ. 101 
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μένην. Ὁ λέγει δὲ τῷ φῷ, ὅπερ ἡ Νέμεσις τῷ Τυνδάρεῳ 
δίδωσιν, ὃ δὲ τῇ “]ήδᾳ, ἐξ ἧς ἡ Ἕλένη 5555} χαὶ οἱ Ζιό- 

Ῥ σχουροι 88 ἢ τῷ Ἰγλύμματι χαὶ ὑμένι τοῦ φοῦ διὰ τὴν στο- 
ρίαν, ὅτι ἐξ φοῦ ἐγεννῶντο ἡ Ἑλένη χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῆς. 5 

90 χαὲ δή σε᾽ ἀποστροφὴ τὸ σχῆμα᾽ νῦν γὰρ πρὸς 
᾿Αλέξανδρον ἀπέστρεψε τὸν λόγον ἔχαί φησι" Ὁ [χαὶ δή σε, 
ὦ ᾿Αλέξανδρε, ἡ ᾿ΑΙχερουσία χαὶ χαταιβάτις. τρί- 
βος 88884 δεξιώσεται Τ 

Ρ λέγει δὲ τὸ Ταίναρον  ἀχρω- 
10 τήριον τῆς ““ακωνιχῆς | ἐν ᾧ 
ῬΡ φασιν εἶναι  χάϑοδον εἰς “1:- 
δου]. ϑέλουσα δὲ εἰπεῖν ὅτι 

εἰς “αχεδαίμονα ἀφίξῃ ναυ- 
τιλλόμενος 883 εἶπε τὴν ᾿“χε- 

1 ρουσίαν τρίβον, ἵνα δείξῃ 5598 

ὄ 

᾿ΑΙχερουσία τρίβος ἢ ὁὅ 
“4δης, ὅτι διὰ τὴν Ἑλένην 
ἔμελλεν ἀποϑανεῖν, ἢ τὸ Ταί- 
γαρον τῆς “αχωγιχῆς ἀντὶ τοῦ 

εἰπεῖν ὅτι εἰς “Ταχεδαίμονα 
ἀφίξῃ, ἐν ἧ ἐστιν ἡ ᾿4χε- 
ρουσία τρίβος. δείχνυσι δὲ 
διὰ τούτου 

ὅτι ἐχ ταύτης τῆς προφάσεως ἀφίξῃ, ὦ ᾿“4λέξανδρε, εἰς 
“«ιδου" 885 8486 ὕστερον γὰρ ἀπέϑανε διὰ τὴν Ἑλένην. 5889 8 
ἔστι γὰρ Ταίναρον τῆς “Ταχωγικῆς στόμιον, ὅϑεν χαὶ “ “δου 

20 χάϑοδον αὐτὸ λέγουσιν, ὡς χαὶ ϊένανδρός φησι πύλη τίς 
ἐστι Ταινάρου πρὸς ἐσχάτοις. ἔχαταιβάτις ἡ χάτω 
φέρουσα. Τ' 

Ρ 91 πύγαργον δειλὸν ἢ ἅἄρ- 

σαγα πύγαργος γὰρ εἶδος ἀε- 
2ὅ τοῦ. 885 σύγαργος εἶδος ἀετοῦ 

πύγαργον δειλὸν ] αἰσχρὸν Τ] Ι 
ἢ ἅρπαγα" ] εἰσὶ γὰρ μελάμ- (ἔοι. ΒΩ 
σπυγοι πύγαργοι εἴδη ἀετῶν 

80 

.«. δειλὸν ἢ ἅρπαγα. ἘΜ ὃ 
δὲ 5585 Σοφοχλῆς 555 ΕΜ σπύγαρ- 
γον 5883 ἐπὶ τοῦ δειλοῦ 5858 ἘΜ 
λαμβάνει [ἢ πύγαργον] 5888 ἀπὸ 
τῆς [ἵ δειλῆς 85] λευκῆς πυγῆς 

585 ΕΜ λέγων 885 ὥσπερ ἐνανγ- 

κατ᾽ ᾿Αρχίλοχον ] ἀφ᾽ οὗ ὃ 
ἅρπαξ πύγαργος[. "δ δὲ αἱ- 
σχρὸς χαὶ συνουσιαστικὸς τού- 
γαργος λέγεται ἢ χατὰ ἀντί- 
φρασιν ὃ μὴ ἀργὴν ἔχων συ- 

γήν, ἀλλὰ κινῶν αὐτὴν ἐν τῷ 

10 Δακωνικῆς 50}. ῬΙπᾷ. Ρ ΤΥΆ 8062 

2 δέδωσεν οΟτη. 8 δέδωκεν Τ' 

Θ6βο}. ἃ. συ. Εδῦ, 1022. 4 ἐκ ζῴου 

28 οχ Ἐρ ϑυϊα. πύγαργος ἢ καὲ 8 

8 » καλύμματε οἵ. ἘΜ 501:ς ΒοϊίΖ. 

12 δὲ οῆ. 5 14 εἶχε 8 11 ὅτι 

24 δὲβ 229 λαμβάνει) τὴν λέξιν 
ἔλαβεν ροδὺ πυγῆς Υ᾽ 8ἃρΡ. Θεαἰδῆ, ἀποῖβ ἱποίαβα [ἢ δειλὸν] ργδθθθηῦ Ὀτον αύππι 
ΒΟΠΟΙΙΟῺ ΡΓῸ]]. 8 81 λέγει ἐκ τοῦ ἐναντίου 5 Τ' 
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πυγῆς ἘΜ 09548. 

81 

τίως μελάμτουγος ἐτοὶ τοῦ ἐσχυ-] συνουσιάζειν. Τ' ὃ δὲ δειλὸς 
ροῦ 555 ἘΠῚ᾿᾽ ἀπὸ τῆς μελαίνης] πάλιν τεύγαργος λέγεται ὡς 

λευχὴν ἔχων τὴν πυγὴν ἔκ τοῦ 

ἐναντίου ἢ τῇ παροιμίᾳ οὔπω μελαμπύγῳ τετύχηκας.  Ἷ 
ὅ ἐὰν γὰρ οἱ μελάμτπτυγοι γενναῖοι ] ὡς Ἣραχλῆς Ὑ] οἱ λευχό- 
πυγοι πάντως ἀσϑεγεῖς καὶ δειλοί ᾿χαὶ ἄνανδροι. ] Θεία δὲ ἡ 

᾿Ωχεανοῦ τοῖς ἰδίοις τοῦτο παισὶν εἶστε Ἐπερὶ τοῦ Ἡραχλέος ᾿" 

Ρ οὔπω μελαμτύγῳ τετυχήχατε. ἢ Τ' οἱ γὰρ ἀρχαῖοι τοὺς δειλοὺς 

10 

15 

Ῥ 

20 

χσυυγάργους ἔλεγον, τοὺς δὲ ἀνδρείους μελαμπύγους. | 58 
Ἐπατρὸς κόπρους | ἐπαύλεις, μάνδρας ἐμἷν Ὁ Ῥ 

92 ἔδαχτῶν βουστάϑμων  τραχειῶν βουστάσεων᾽" |. ἐν 
98 τὸν ϑυωρίτην | τὸν τραπεζίτην, ἀργυρογνώμονα, 

ὃ γὰρ ᾿4λέξανδρος αὐτὰς ἔχρι- 
γεν, ὅτε τὸ μῆλον εἶχον. ϑυωρὸς 

Ἢ δὲ | χυρίως ἡ τράττεζα | παρὰ 
τὸ τὰ ϑύη δέχεσϑαι 555 Ἐπ’ 
(ΕΜ | ἡ τὰ ϑύη δεχομένη | 558 
τῶν ϑεῶν, νῦν δὲ μεταφορι- 
χῶς εἶπεν 5558 Ερ' (ΕΜ) ἐπεὶ τῆς 

αὐλῆς, ὅτε ἔχρινεν τὰς ϑεάς. 

ἘΠῚ 45749 

ϑυωρὸς χαὶ ϑυωρὶς (ΡΟ]]. 

ΤΥ 128) παρὰ τὸ τὰ ϑύη δέ- 
20 χεσϑαι. 88 

χριτὴν Ἥρας χαὶ ᾿ἀφροδίτης καὶ ᾿4ϑηνᾶς |. 5558: Ἐρ' (ΕΝ) 

ἔχρινε γὰρ αὐτὰς ὁ ᾿ἅλέξαν- 
ὅρος ἕνεχα τοῦ μήλου. [ ἐν γὰρ 
τῷ τῆς Θέτιδος γάμῳ τῆς Ἔρι- 
δος μῆλον χρυσοῦν ἀνὰ μέσον 
τῶν ϑεῶν διψάσης ἐπιγεγραμ- 

μένον οὕτως ἱτῇ καλῇ τὸ μῆ- 
λον ἡ Ἥρα, ἡ ᾿ϑηνᾶ χαὶ ἡ 
“φροδίτη πρὸς ἀλλήλας ἤρι- 

ζον ἐπὶ τῷ λαβεῖν τοῦτο. ὁ 
δὲ Ζεὺς Ἕρμῇ παραδοὺς αὐ- 

τὰς πέμπει πρὸς .4λέξανδρον 
ὥστε χρῖναι αὐτάς, ὃς λαβεῖν 

τὸ μῆλον τὴν ᾿Αφροδίτην ἔ- 
χριγξ.] ταύτης δὲ ἐπιταγῇ ναυ- 
σηγήσαντος αὐτῷ ναῦς ᾿ἣ 40- 
μονίδου; κατὰ δέ τινας Φερέ- 
χλου ἦλϑεν εἰς “Ἰαχεδαίμογα, 

10 ἐπαύλεις 50}. (411. 1118 

ΙΥ 814. 

28 ϑυωρὸς --- ὅ25 Β0}. 04]1. ΠῚ 184. 

1 μελαμπύγης 883 
τύχηκας γῖ 

ἐπὲ ---- ἰσχυροῦ τῆς ἐσχυρᾶς 883 

8 ἐντετυχήκατε 11] ἀΘ ἴοπίο οἵ. ῥὑγΓῸ]}. 8 

4 περετε- 

18 ἥρας, ἀϑη- 

γνᾶς, ἀφροδέτης αἱ ϑοχίίο (Ρ) Εἴ, ἥρας καὶ ἀϑηνᾶς καὶ ἀφροδέτης ὁΧ ΑΡ. 
(ΘΡ. 32) Τ' 

10. 25 ἄλλης ΕΜ κάλλους δυϊ. 
19 ροβϑὲ ϑεῶν βραυΐϊζαν ὅ24.5 ΕΔ 

ὅτε 

21 αὐλῆς οἵ. 2. 29 50}. Α 

4Ὲ 

ἈΡ. 6Ρ. 8: 

50ῃ. Ὁ 7 448 
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ἔνϑα τὴν Ἑλένην ὀρϑαλμοβο- 
λήσας βληϑεῖσαν χαὶ αὐτὴν 
τῷ τούτου ἔρωτι ἁρπαζει. 

ἢ ΒῈΜ ϑυωρὸς 5858. Ερ' ἡ τράπεζα 58 Ἐρ παρὰ τὸ τὰ ϑύῃ 58! 
ὅ Ἐρ' (ΕΠ Νὴ χαὶ ϑυμιάματα Τ' ὠρεῖν, ὅ ἐστι Ἐξ (ΕΜ) 5} φυλάττειν 584 
Ἐρ (“ἘΜ 10.) οἱ ΤῈΘ 267:9 χαὶ ϑυωρίτης ὃ τραπεζίτης 5885, 
εἴρηται. Τ' ; 

94 ἀλλ᾽ Ὀστρίμων᾽" ὄρη] "ἀλλὰ ἀντὶ ᾿Οστρίμων, ἅ εἰ- 
Τροίας ϑεριναῖς χκατανομαῖς σιν [ ὄρη Τροίας ἢ Ρ 

10 ἐπιτήδεια ὄνζτα)᾽ ἐν αὐτοῖς 

γὰρ ὃ ̓ λέξανδρος τὰς ϑερινὰς 
διατριβὰς χαὶ νομὸν ἐτπτοίει. 
λέγει οὖν 8588 ἀντὶ τῶν χατανο- 
μῶν τῶν ἐν Τροίᾳ ταῦτα τὰ 

1 μέρη περάσεις τὰ “αχωνιχὰ 
538 σεράσεις δὲ 

Ὄνου γνάϑον, ὅνπερ Γαμφη-Γαμφηλὰς ὄνου σιαγόνας 
Ρ λὰς ὄνου λέγει, ἐν ---σχά-) ὄνου. λέγει δὲ τὸν ἸΠαλέαν, Ῥ 
σας (99) ἔστε δὲ | τόπος] ὅς ἐστιν ἀχρωτήριον Πελοττον- 

20 τῆς “αχωνιχῆς οὕτω πἰκΆσῦμην γήσου, διὰ τὸ ἐοιχέναι σιαγό- 
γος | 58 σιν ὄνου Τ 

ὥς φησι χαὶ Ὅμηρος μιχρὸς δὲ λέϑος μέγα χῦμ᾽ ἀπο- 
έργϑιε (γ 290). 5ὅ 

9ῦ “ἃ πόλις ““αχωνιχή. “ Βίοριι. περάσεις δὲ χαὶ τὴν 

ἘΡ ᾶν τουτέστι τὴν | Πάλειαν. χαὶ 58 
20 Ὅμηρος μιχρὸς -- ἀποέρ-]}. “ἄν πόλιν πακεδιί αι ἣν 

γεξιε]. 88 Ὅμηρος «ἀαν φησιν (Β ὅ85) 

εὐχείλου χάπης | εὐτρόφου φάτνης | ἢ τῆς χαλὰ χείλη Ῥ 

ἐχούσης ὡς χρείττονος ὄντος τοῦ ποιμενιχοῦ βίου τοῦ ἅρπαχ- 
τικοῦ χαὶ μαχίμου. Τ' 

24 Λάαν 5βοῆ. ὨΒ δ8ὅ 

4 ϑυωρον τὴν τράπεζαν Ἐϊ' παρὰ τὸ [ἡ Τ ὅ ὡροῦσα Τ' 

φυλάττουσα 1 9. ϑερινῶν κατανομῶν. ἃ Βᾶποὸ Δα ]4ηι ρογεποί ΒΟ ΘῈ 
Ἰρποῦ δἰϊοαΐαβ ροθίδθ ΕΝ 4470 Ἐ6Θ 2592: ϑερεέβοτον (Ὠἶπο ΤΟΥΘΟΡΉΓΟ 847 
ϑρεισότους) 10 ἐπετήδειον αὐτῷ 12 νομὴν Ἷ 22 ὧς -- 

ἀποέργεε 1 [ΘΙη6 16 δ ν. 95 ἰτδηβίαθυιηῦ Ῥ 5" (Οατί. Ῥε]. 11 380τ6), ὕθιηθθ. 
ἶρ860 ἴῃ 9ὅ Ῥ ἰδουῃϑη βίαϊαϊ 2 λάμεεαν 



Ῥ 
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96 μηλιαυϑμὸς σημαίνει τὸν ἐν τοῖς τιροβάτοις | χκοι- 
μήσεως 1 τόπτον ἤγουν τὴν μάνδραν. “Ἐρ (ΕΝ 8055) 
μηλιαυϑμῶν | τῆς τῶν προ- 
βάτων χοιμήσεως]. ἐτυμολο- 
γεῖται δὲ 8588 ἐχ τοῦ μῆλα τὰ 
πρόβατα χαὶ ἰαύω τὸ χοιμῶ- 
μαι χαὶ ἑαυϑμὸς (ΑἸ]. 006) ἡ 

χοίμησις. 88 ἘΜ λέγει δὲ τὰς 
μάνδρας. 58 

10 χερσαίας πλάτης ] τῆς χα- 

1ὅ 

20 

2 

λαύροπος ἢ τοῦ πτύου ]. 55 

Ἐμηλιαυϑμῶν μανδρῶν τῶν 
στιροβάτων ἢ. 

χερσαΐίας πλάτης  πτύου ἢ 
χαλαύροπος}. ἡ δὲ καλαύροψ 

ῥάβδος ἐστὶ ποιμενικὴ μιχρὸν ἑχατέρωϑεν ὑπόσχαμβος | ἣν 
ἀφιᾶσιν ἐπὶ τὰ τῆς ἀγέλης ἀποσχιρτῶντα Τ' πλάτη δὲ κυρίως 
τὸ πλατὺ τῆς χώπης. 

917 ἔτράμπες 1 βαρβαρικὸν πλοῖον" | Τ Ἐρ ([ἘἘ6᾿ 8520 
ἘΜ 1723) Γὀχήσει βαστάξει, κομίσει. Φερέχλειοι πό- 
δὲς περιφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ ὁ Φέρεχλος ἢ αἱ νῆες, ἃς | ὃ 

Φέρεκλος εἰργάσατο] οὗτος γὰρ κατεσχεύασεν ᾿«“1λεξάνδρῳ 
τὰς ναῦς πρὸς τὸν Ἑλλάδος κατάπλουν. 54 

98 δισσὰς" δύο εἰσὶν ἄχραι ) ἐν “αχωνιχῇ [| Θυρίδες ] 
λεγόμεναι, ἃς μεταφορικῶς 5558 

σαλάμβας εἶπε 5558 "λέγουσιν οὕτω σαλάμβας ἤγουν 
ϑυρίδας. 

παρὰ τὸ σέλας, ἐν αἷς ἀνελϑεῖν χαὶ τὰ πόρρωϑεν ἰδεῖν δυ- 
γατόν 88, παρὰ τὸ σέλας ἐμβαίνειν. 53 
σαλάμβας" αἱ Θυρίδες αἱ 
ἀεὶ ἐν σάλῳ οὖσαι. ἢ παρὰ τὸ 
τὸ σέλας ἐμβαίνειν δι᾿ αὐτῶν 
ἘΟ ΕΜ 107,5 ΕΟ 1485) ὅ ἐστι 
τὸ φῶς Ἐρ. ἔνιοι δὲ τὰς ϑυ- 
οἶδας σαλάμβας λέγουσιν ἀπὸ 
τοῦ | σέλας (ἐμ)βάλλειν | ἀνοι- 
γομένας ἢ δι᾿ ὧν τὸ σέλας 
(ἐμ βαίνει. ἘΠῚ 267:ι7 

σάλαμβαι δὲ αἱ ϑύραι λέγον- 
ται παρὰ τὸ ἐν σάλῳ βαίνειν! 
ἢ παρὰ τὸ σείειν χαὶ λαμβά- 
γειν τοὺς βαίνοντας. σάλαμβαι 
δὲ χαὶ οἱ φανότυται ἤτοι οἱ 
φεγγῖται ἐδιωτιχῶς Τ' παρὰ τὸ 
τὸ σέλας δι᾽ αὐτῶν βαίνειν. 

18 τράμπες --- Βο0ἢ. ΝΊο. Θ.268 18 οὗτος --- ἰἴὉ. 

1. ἙΞ προβατείοις 
ρέδες γὶ 

2ὅ ἐωβαένειν οἷ. Ἐμιβί, Οα. ΠΠ| 2836 

28 οταΐποιῃ σνουθοσαμι δα ἘῸ τοῦ ηχὶ 

2600 » 9υ- 

κα 

ἘΒΜ 488536 

Β6ἢ, Ἐπιτγ. 
ΟΥ. δ4 

τ 



10 

1ὅ 

20 

80 

δ4 ΕΙΣ ΔΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

Γύϑειον πόλις “αχωνιχή. “ϑίορῃ. Γύϑιον [ ἀχρωτήριον ἘΡ᾿ 
τῆς «Ἰακωνιχῆς . πλάκας] τόπους | νῦν ἐν αἷσι, φησὶ, ἘΡ 
ταῖς Ϊ πόλεσι ] ταῖς “αχωγιχαῖς πρὸς χύνουρα πρὸς τὰς Ῥ 

τραχείας πέτρας" σχάσας κατα] βαλὼν [ ἀπολύσας. 

100 πεύχης ὀδόντας χαλεῖ 558] τὰς ἀγχύρας]" αὗται 

γὰρ 5555, ἕχτορες 555} χαὶ [ ἐχέτορες 5] χαὶ φύλαχές εἰσι τοῦ 
σάλου τῆς ϑαλάσσης χαὶ τῆς πλημμυρίδος 5538. τὸ δὲ 
ἑξῆς οὕτως" ἐν αἷσι πόλεσι πρὸς τὰ χύματα | τοὺς 
χαμπύλους τῆς νεὼς ὀδόντας γχαὶ τῆς πλημμυρίδος 
ἕχτορας 5855 ἶ 

σχάσας ἀναπαύσεις Ϊ τῶν χι-[σχάσας τοὺς ὀδόντας τῆς 
γήσεων τὸν εἰναφώσσωνα)νεὼς ἤτοι τὰ σίδηρα καὶ τῆς 
στόλον. 5883 πλημμυρίδος τοὺς ἕχτο- 

ρας ἤγουν τοὺς χωλύοντας τὸν τῆς νεὼς σάλον ἀναπαύσεις 
τὸν πλόον, τὸν εἰναφώσσωνγα στόλον. ἕχτορας πλημ- 
μυρέδος κωλυτὰς τῶν χυμάτων. 
τῶν κινήσεων παύσεις 
ἄλλως. τὸ ἑξῆς ὑπερβατὸν 

σπιρὸς θῖν α᾽ 5555, ἡ γὰρ τιρὸς 
χάτωϑε λείττει 553 5555 ΤηᾶΓρ' 

ΟΟἰ58]. 845, ἐὰν ϑῖνα φώσ- 

σωνα στόλον γράφηται" 53 
ΟοἾ81. 845 εἰ δὲ γράψομεν 
εἰναφώσσωνα, ἔσται, ὥς 

φησι Φερεχύδης 5555} ὅτε με- 

σχαρϑμῶν ἰαύσεις 

εἰναφώσσωνα στόλον τὸν] 
ἐννεάρμεγον ἢ τὸν μογνάρμε- 

γον Τ΄ (219) ἢ ϑῖναφώσσωνα. 
στόλον τουτέστιν ἀπὸ | τῶν 
κινήσεων  ἐαύσεες καὶ παύ- 
σεις εἰς τὸν αἰγιαλὸν στόλον 
χαὶ τὴν πορείαν σου τὴν φώ σ- 
σωνα ἤτοι τὴν δι᾿ ἀρμένων. 

5 

τὰ ὃϑ' νεῶν ἔπλευσεν ὃ ᾽41λέ- 

ξανδρος. 55 

102 πσ᾿΄ολύνυμφον λέγει δὲ τὴν ἰ Ἑλένην). 58 χαὶ τὴν 
ἄνυμφον πόρτιν χαὶ τὴν πολύανδρον ἰ δάμαλιν ] ἅἄρπά- 

σας σὺ ὃ λύχος ἤτοι ἅρπαξ δυοῖν πελειαῖν ὀρφανὴν 
χαὶ ἔρημον οὖσαν τῆς γονῆς τῶν β΄ περιστερῶν ἤτοι 1 Ἶφι- Ῥ Ἑ. 
γεγείας ᾿ ἣν ἔσχεν ἐχ Θησέως, ὥς φησι Φοῦρις ὃ Σάμιος 5.513. 

Ῥ 

1 Γύϑιον 51. ΑἸοχαπᾶταθ ἀαοαὰθ οΟὐΐοθβ. τηθηο δαοίαπι ἴῃ δἰΐαπο, 
Θ ΘΡΠδηΐ ΘΧΘΉΡ]Ὸ νἱἀθίαγ ζπϊββθ: τενές φασεν ὅτε Πύϑιον ἐκαλεῖτο, κακῶς 

19 ἡ --- πρὸς [ τὸ πρὸς φοβύ λεέπεε 85 Οὐοἱϑῖ. 20 κάτωϑε | κάτω 55 

οὕτω 83 οτη. 82 Οοἱδῖ. ϑέλει 8384 ογη. 8 εἰ. 11} 22Ὁ χυμάτων ἃ 
28 δὲ] γὰρ. γράφομεν Τ' 
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χαὶ Ἑρμιόνης, ἣν ἐκ Πῆενελάου γεννᾷ [ ἑπταετῆ γὰρ ταύτην 56. ὃ 14 
πρῶτον ἁρπάσας Θησεὺς μετὰ τὸ τεχεῖν ἐξ αὐτῆς ᾿Ιφιγέ- 
γειαν ἢ ἀφῃρέϑη αὐτὴν [Ϊ χαὶ δευτέραν εἰς ἄρκυν | εἰς ΑΡ.Ὀ1Ρ0]. 1128 
δεύτερον δίχτυον͵ ἄρχυς δὲ χυρίως δίκτυον πρὸς ϑήραν ἘΜ 144: 
ἄρχτων ἁρμόδιον. 1] ὀϑνείων βρόχων | ξένων  ἀγρευμά- 
των᾽ τροτπηιχαὶ δέ εἰσιν αὗται αἱ λέξεις, ἄρχυς μὲν ὅϑεν. ἔφην 

Ῥ 

λεγόμενον, βρόχος δὲ ἀπὸ τῶν | βρόχων, οἷς ϑηρεύουσι τιέρ- Δλτ. Αν. 527 

δικας χαὶ ὄρνις ἑτέρους [ ληῖτιν ἐμπέσασαν | αἰχμάλω- 
τον 1 ἐγχύρσασαν ἰξευτοῦ πτερῷ τῇ ταχύτητι τοῦ | .4λε- 

Μ 

ξάνδρου (411:1)} ἢ τῷ πλοίῳ (4129) “ἢ τῷ πτερῷ τοῦ ἔρωτος Τ Ῥ 
ϑύσησι } ταῖς βάχχαις, παρὰ τὸ ϑύω τὸ ὅρμῶ ϑύσαις 
λεγομέναις 588ὃὁ ἁρμοῖ | νεωστὶ 5, | ταχέως, ἀπὸ τοῦ ἅρμα 
ἁρμοῖ. χαὶ “Τἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ (014) ἁρμοῖ πέπαυμαιν 
τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. "μηλάτων ἀπάργματα] 
ἀπαρχὰς ] χαὶ ϑυσίας Τ' προβάτων" μῆλον τὸ πρόβατον 
Ἑαᾳξολικῶς παρὰ τὸ μέλλω τὸ φροντίζω λεγόμενον" ποιμε- 

γιχὸν γὰρ χαὶ γεωργικὸν βίον ἔζων οἱ παλαιοί. 
104 δεύτερον δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος αὐτῇ ἐντυχὼν περὶ τὸν 

αἰγιαλὸν ϑυούσῃ | νεωστὶ | ταῖς βάχχαις χαὶ τῇ ἸΙνοῖ] ἁρπάξας 
αὐτὴν εἰς τὴν “ἴγυτιτον παρεγένετο χἀχεῖ αὐτῇ συνεγένετο. 53 
τὸ ἑξῆς" ταῖς βάχχαις καὶ | τῇ Ἰνοῖ νεωστὶ ἐν τῷ αἱἰ- 
γιαλῷ 1 προβάτων ἀπαρχὰς | ἰπῦ. 1π. 58, 86 ϑύουσαν ἁρπάσας 
ϑρέξεις 56 ϑάἄρχυς σημαίνει τοὺς βρόχους | τὰ δίχτυα | Ἐδ 
(ΕΝ 144 ὅτι ἡ Ἑλένη δὶς Ἐξ’ ἡρπάγη, πρῶτον μὲν ὑπὸ 

ὅ Θησέως, δεύτερον δὲ ὑπὸ ᾿“λεξάνδρου. “Ἐρ' 58 

107 ἐχρόχῃσι χρόχαις, αἰγιαλοῖς. χρόχη δὲ λέγεται 1 ὃ 
αἰγιαλὸς [ ἀπὸ τοῦ χείρω τὸ χότττω χερόχη χαὶ χρόχη, πρὸς 

ἣν ϑραύονται καὶ κλῶνται τὰ χύματα . Βύνῃ | παρὰ τὸ 
δῦναι᾽ τὸ γὰρ β ἀντὶ τοῦ ὃ παραλαμβάνεται παρὰ 4ω- 
ριεῦσι!. 55 Βύνη ἡ “ευχοϑέα, ἡ Ἰνὼ οἷον Βύνης κατα λέχ- 
τριαι αὐδηέσσης (Μεῖη. ΔΑ 129) --- παρὰ τὸ δύνω “Ζύνη ἡ 

χαταδῦσα εἰς ϑάλασσαν χαὶ Βύνη κατὰ τροπήν. ἄλλοι ϑάλασσα 

. 21 »εωστὶ Β0ῃ. ΑΡ. Α 912 

4 Ὧῃ) Ὀἰθηΐαβ. 50}. Ατὐ. 1.8. 190 ὅ ἐπετήδειον γΊ οἵ. Ἐ6' 7815 
ἘΝ 144: 8 ἐμπταέσασαν ὁ 82 ϑάλασσα ΒοΙκΚΘΟΙΪαΒ [ ϑαλάμκη 

(ΕΜ 457:9) 

Ῥ 

ἡ ἘΜ 84:6 

1905 "Ὁ 
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ἢ πεύχη ὡς παρὰ (Εὐφορίωνε πολύτροφα δάχρυα βύ- 

«Ἱευχοϑέᾳ | τῇ Ἰνοῖ παρὰ τὸ δύω | τὸ χολυμβῶ 54 ὡς ἕτεροί 
φασιν ἐγὼ δὲ παρὰ τὸ βύω τὸ χρύπτω, ὅϑεν καὶ βύϑος 3 
χαὶ Βύνη. ἡ δὲ τῆς ἸΙνοῦς ἱστορία τοιαύτη" ἱ πεσοῦσα μετὰ Ὄτᾳρ. Ῥιπᾶ. 

τοῦ παιδὸς αὐτῆς Παλαίμονος εἰς τὴν ϑάλασσαν διὰ τὸ διώ- 

χεσϑαι ὑπ᾽ ᾿ϑάμαντος ἀπεπνίγη, ἐξήχϑη δὲ ὑπὸ Κόρινϑον 
περὶ Σχοινουντίαν ὑπὸ δελφῖνος. ᾿Αμφίμαχος δὲ καὶ 4ονα- 
κῖνος ἀνελόμενοι τὰ σώματα ἄγουσιν εἰς Κόρινϑον. Σίσυ- 
φος δὲ ἀδελφὸς ᾿ϑάμαντὸς βασιλεύων Κορίνϑου ἀγῶνα ] ἵ 
χαὶ ϑυσίαν ἐττ᾽ αὐτοῖς ἐτησίως | ἐχέλευσε γίνεσϑαι, ὅϑεν χαὶ ῬΙΝΙ. Ἠδ. ἢ 

ϑεοὺς αὐτοὺς χεχλήχασι  χαὶ “ευχοϑέαν ἀπὸ τοῦ τῆς ϑα- Ἐ6}. Ἧς 

λάσσης ἀφροῦ τὴν Ἰνώ]. ἦν δὲ Ἰνοῦς ϑυγάτηρ Εὐρύχλεια. ποῖ, Ῥίπι 

108 ϑρέξεις" ϑρέξαι κυρίως Ἰ τὸ συμπῆξαι γάλα πρὸς “εὖ ΩΣ 
τὸ τυροποιῆσαι ] νῦν δὲ ἀντὶ τοῦ πηδήσεις ἢ ἄξεις. ᾿Σχάν- Ἵ 
δεια πόλις Κυϑήρων" ἱπί. ᾿π. 58} Ὁ ἐΔΦΖεγίλου τ᾿ ἄχραν] 
Πελοπονγήσου [ ἀχρωτήριον", Τ' 

1099 ῬΓαΐϑων ἐπαχτὴρ | διάπυρος ὀξὺς Τ' χυνηγὸς 1 Ῥ 
χαγχαλῶν ἀγρεύματι τῆ ϑήρᾳ ] χαίρων]. λέγει δὲ ἄγρευμα 
τὴν Ἑλένην." 

110 δράχοντος" δράχοντα διφυῆ χαλεῖ τὸν Κέχροπα, 
διότι φασὶν αὐτὸν τὰ ἐπάνω ἀνδρός, τὰ δὲ ὑποχάτω ὄφεως 

ἔχειν. οἱ δέ φασιν ὅτι διὰ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος διφυὴς , 
ὠνομάσϑη. 585585 γῆσον δράχοντος τὴν Σαλαμῖνα λέγει Ὑ ἢ τὴν 5451 ἘΜ 
γὰρ Σαλαμῖνα πρώην δράχων χατεῖχεν ἢ ϑηρίον ἢ κύριον ἴ912 
ὄνομα βασιλέως ἢ ᾿Α΄σωπὸς | χατά τινας ἐκ Θηβῶν (5οι. Ὁ Ἵ 
Α 180) | ἐλϑών!. Κυχρεὺς δὲ ὅ Ποσειδῶνος καὶ Σαλαμῖνος 8ὶ 481 
υἱὸς, ὥς φησιν Εὐφορίων, ἀνεῖλε τὸν δράχοντα χαὶ τὴν Σα- Ὁ 

λαμῖνος βασιλείαν κατέσχε. [ οὕτω νῦν τὴν Σαλαμῖνα δρά- 
χοντος εἴρηχε νῆσον. 

1 {( Εὐφορέωνε --- βύνηο) οΧ ἘΝῚ ὅδ445 Βαρρίονί. ἴῃ ϑσότσοῃ ἀθαπχίς 
δἰϊασθιη φτϑιημηδίϊοιτη ἰτἰΐα 118 τηθίδρμοτα, απἀἃ τοϑίηδ 80 ὈΪΧ ἰδουστηδθ 

γἱπαβ νοοδηΐαῦ (ΝΙο. Α 801 ο, 56}. 544 50}. ῬΙαί. ΡΟ]. 1| 818. 411.). ἴῃ 
ΑἸΘχϑηᾶτα Πὰ}]}ὰ8 οδῦ Ἰοοθαβ, απθη πη8]6 ἴθ ἢσπὸ τηοᾶππι ἰηέουργθίατϊ 

Ῥοίαουῖί. Ὀτουϊίον Η68. βύνη ϑάλασσα, πεύκη. οἷ, Μυβ. ΕΒ". ΧΧΧΙΥ͂ 466 ΄“ 

2 Δυκόφρονε 8 Ἐ δύνω Ῥ 8 δοράκηνος ὦ 14 ϑρέξαι οἵ. 
ἘΝ 4845: 22 ὄφεων 8 
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τιχῆς νήσῳ τῆς τοῦ Κέχρο- 
πος 5258 τοῦ διφυοῦς γίγαν- 
τος 52 βασιλείας τὸν πόϑον 
5288 ἐχχέας καὶ 858 ἐχχενώσας 
τὴν χϑεσινὴν καὶ παλαιὰν μῖξιν 
τῆς Ἑλένης οὐχ ὄψει]. 5388 

112 τὴν δευτέραν" φησὶν 

ὅτι τὴν χϑεσινὴν ᾿Αφροδίτην 
οὐχ ὄψει" 555 53 
ἅπαξ γὰρ αὐτῇ συνεγένετο ἐν 

δ1 

ἐν ἧ, φησὶν, ἐκχέας τὸν στιό- 
ϑον ἤτοι μιγεὶς μετὰ τῆς 

Ἑλένης τὴν ἕωλον 

χαὶ χϑεσινὴν Κύπριν καὶ 
συνουσίαν οὐχ ὄψει δευ- 

τέραν. 
ἃ ἢ 588 54 τῇ -Αττιχῇ 5555 

ἁρπάσας δὲ αὐτὴν οὐχ εὐθὺς 
εἰς τὴν Τροίαν ἀπέτελευσεν, 

ἀλλὰ δοχῶν ὑπὸ τῶν “Ζαγε- 
δαιμονίων διώχεσϑαι | ἐπὶ τὴν 
««Ἄἴγυτετον ἔπλευσεν, ἔνϑα ὑπὸ 

χαὶ πλεύσας εἰς «ἴγυτττον ἀφῃ- 

ρέϑη αὐτὴν ὑπὸ Πρωτέως, ὁ 

δὲ ποιήσας εἴδωλον... ἀπῇ-] Πρωτέως ἀφῃρέϑη αὐτήν. ὁ 
ρὲν εἰς Τροίαν. 5588 δὲ ᾿“λέξανδρος λαβὼν εἴδωλον 
αὐτῆς ἐπὶ τὴν Τροίαν εἰσῆλϑεν. 1 "τὴν δὲ σύνταξιν βλέττε εἰς 
τὸ διάγραμμα. 

111 ᾿Ακτὴ δὲ ἐχαλεῖτο τὸ πρότερον | ἡ ̓ Αττιχή. 5585 
Ἐρ ὅϑεν χαὶ ᾿Αχταῖοι (804) οἱ ᾿“ϑηναῖοι ἐκαλοῦντο. Ἐπ’ (ΕΜ 
1070 ΕΘ 91) ἐἌχτῆς τῆς ᾿Δττιχῆς | ̓4ϑηνῶν. ᾿Αχτὴ δὲ 

λέγονται αἱ 4ϑῆναι Τ' ὅτι ᾿Αχτεὺς ἐχείνων ἐβασίλευσεν ἢ ὅτι 
ἀχτή ἐστι τουτέστι προβεβλημένη καὶ χειμένη τὸ πλεῖον μέ- 

ρος εἰς ϑάλασσαν. ἢ "τῆς ᾿Αττικῆς δὲ νῆσος ἡ Σαλαμίς (0024)". 

γηγενοῦς δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ μυϑεύονται τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἐχ τοῦ Ἐρεχϑέως γενέσϑαι, ὅντινα ἡ γῆ ἔτεχεν, ὡς “Ὅμηρος 
(Β ὅ48) τέχε δὲ ζείδωρος ἄρουρα. 58358ῦ διμόρφου 
γηγενοῦς σχηπτουχίας"] ἡ ̓ Αττιχὴ γὰρ ἦν βασιλεία τοῦ 
Κέχροπος" ἐλθὼν γὰρ ἀπὸ Σάεως πόλεως Αἰγύπτου τὰς 

᾿ϑήνας συνῴχισε. ] Σάις δὲ χατ᾽ Αἰγυπτίους ἡ ̓ 4ϑηνᾶ λέ- 
γεται, ὥς φησι Χάραξ.  δίμορφον (ΑἸ. 111) δὲ καὶ διφυῆ λέ- 

γουσι τὸν Κέχροπα 

112 πο ἐταπβία!! : βουϊρίαμη δὲ ἰπΐτα ροϑὺ ἄρουρα ἷπ 8, ροδβῦ ὅ85 Θρά- 

κὴν ἴῃ 83 11 186. ἱπά. Κύηϊ. οἷ. 5. 820 24 Ὁ Ἀκτεὺς οἵ. ὅ083 Τ' 
80 ἡ ᾿Αττικὴ --- οἷ. Μ.6}1. ΕῊΘ [Ν᾽ δ47:3 

560}, Ὦ Ζ 291 

Ρ ἘΠΞΜ 54:4 

ἘΜα!. Ρ. 85 

Β6ἢ, Αγ βυα. 
Ι». 951 
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γηγενεῖς δὲ τοὺς Γίγαντας" ἐκ] διὰ τὸ ἐκ τῶν τοῦ δράχοντος οἰ. 4950 Τὸ 
γῆς γὰρ αὐτοὺς ἀναδοϑῆναι( ὀδόντων ἐξελϑεῖν ] τῶν παρὰ ; 
φασιν ἐκ τῶν τοῦ δράχοντοο]ὶ τοῦ Κάδμου στταρέντων ἐν 
ὀδόντων. ᾧχουν δὲ τὴν Θρᾷ-͵ Θήβαις ΤΤ οὗτος ἦν βασιλεὺς 
χήν. 585 ᾿““ϑηναίων ᾿ ἢ διὰ τὸ δύο ἀν- 8 " 
ὁρῶν φυὴν καὶ μέγεϑος ἔχειν 1 ἢ διὰ τὸ δύο φωνὰς ἐχτέ- κοι. Αὐῖδε 1. 
στασϑαι Αἰγυπτίαν χαὶ Ἑλληνίδα [ ἢ, ὡς ληροῦσιν, ὅτι τὰ 3 
ἄνω ἀνθρώπου, τὰ δὲ χάτω δράχοντος εἶχεν Π. καὶ ἀλληγο- Ὁ 
ρῶν ὃ 4“ημοσϑένης (οΥ. ἔπη. 80) φησὶν ὅτι τὴν ἀλχὴν ὡμοίωτο ΓΩΣ 
δράχοντι, ἀνθρώπῳ δέ γε τὴν φρόνησιν ἐγὼ δὲ οὕτως ἀλ- 50ιι. Αὐίϑε., 

ληγορῶ ὅτι ἀγαϑὸς βασιλεὺς γεγονὼς πᾶσαν ϑηριωδίαν Ἐὰν ἍΠῚ 
ἐθνῶν οὕτως ὑπέταξεν ὡς μίαν σύμτινοιαν πάντας ἔχειν εἰς 

αὐτὸν χαὶ ἀγαϑὸν ἡγεμόνα χαὶ αὐτοχράτορα. [ διὰ ταῦτα 
γοῦν αὐτὸν λέγουσι διφυῆ. ] ἢ ὡς εὗρον ἐν Ἰωάννῃ ᾿Αντιοχεῖ 
ΟΜ]. ν. 86) ὅτε πρότερον αἱ χαϑ᾽ Ἑλλάδα γυναῖχες ϑηριω- 
δῶς ὥσπερ τὰ ἄλογα καὶ οὐ χατὰ συζυγίαν ἐμίέγνυντο. 

οἱ γοῦν παῖδες τότε μονοφυεῖς ἦσανγ᾽ μητέρα γὰρ μόνην, 

πατέρα δ᾽ οὐχ ἐπεγίνωσχον. βασιλεύσας δ᾽ ὅ Κέχροψ τῆς 
᾿ΑἸττιχῆς χατέπαυσε τὸ ϑηριῶδες τῆς μίξεως χαὶ ἀνδράσι 

γομίμοις ἐποίησε τὰς γυναῖχας συνάπιτεσϑαι. ἐπεὶ γοῦν ἐχ 
τούτου οἱ παῖδες πατέρα χαὶ μητέρα ἐγνώρισαν τοὺς αἐ- 
τίους αὐτοῖς τῆς γεννήσεως δύο τυγχάνοντας φύσεων, διφυὴς 

καὶ ὃ Κέχροψν ἐχλήϑη ὡς τοῦτο ποιήσας αὐτός. γηγε- 
γοῦς ὅτι ὃ Ἐριχϑόνιος ἐκ τῆς γῆς, ὥς φασιν (6728), ἀνε- ἢ 

δόϑη.! ᾿4ϑηνᾶς γὰρ ἐλθούσης πρὸς “Πφαιστον ἕνεχεν ὅτελων ΑΡ. ΠῚ 188 
χατασχευῆς ἐρασϑεὶς Ἥφαιστος ἐδίωχε, καταλαβὼν δὲ, ὡς ᾿ 

ἀντέπιπτεν αὐτῷ ἡ ᾿Αϑηνᾶ, περὶ τοὺς μηροὺς αὐτῆς ἀπε- 
σπέρμηνεν, ἡ δὲ μυσαχϑεῖσα ἐρίῳ εἰς γῆν τὸν γόνον ἀπέρ- ἣ 

ρίψεν, ἀνεδόϑη δὲ ὃ Ἐριχϑόνιος 1 ἀπὸ τοῦ" ἐρίου χληϑεὶς 56. Ρ Βδ4 
χαὶ τῆς χϑονός  ὅϑεν πάντας ᾿΄ϑηναίους γηγενεῖς φάσχουσιν ᾿ 

ἀπὸ τούτου (0728). ἄλλοι δέ φασιν ὅτι λυπρόγεως ἡ ᾿Αττιχὴ (Τιυο, 1 5 

χαὶ οὐδέποτε ὑφ᾽ ἑτέρων ἐθνῶν ἐξηλάϑησαν οἱ ἐν αὐτῇ διὰ ἀν Ἢ" 
τὸ ἄζηλον τῆς αὐτῶν χώρας, ὅϑεν αὐτοὺς αὐτόχϑονας  χαὶ ᾿ 
γηγενεῖς ἔφασαν]. χαὶ τὸ περὶ ᾿4ϑηνᾶς καὶ ᾿Ηφαίστου οὕ- Ἵ 
τως ἐστίν" ᾿4ϑηνᾷ τινι βασιλίδι τῇ χαὶ Βαλενίχῃ λεγομένῃ, ῬίοΙ. ΗΘΡΙ 

18 καὶ ἀν. Ῥ ὡς ἀγ. 8 βιλονέκῃ ὃ βελενέκη ὁ 
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ϑυγατρὶ δὲ Βροντέου ᾿ὑπαρχούσῃ ἡ, “Πφαιστος γάμῳ μιγεὶς 
γεννᾷ Ἐριχϑόνιον, ὃς ἐβασίλευσε τῆς ᾿Αττικῆς] πολλαὶ γὰρ 
ἦσαν καὶ ᾿ϑῆναι χαὶ ᾿“φροδίται χαὶ οὐ μία οὐδὲ μυϑιχὴ ὡς 
τὰ τολλὰ τῶν ὀνομάτων Τ' γηγενεῖς λέγει τοὺς ᾿1ϑηναίους, 

δ ἐπεὶ ἐκ τῶν Ἐρεχϑειδῶν ἔχουσι τὸ γένος "] τὸν γὰρ Κάδμον 
φασὶ σπεῖραι ἐν τῇ γῇ δράχοντος ὀδόντας χαὶ ἀναφυῆναι 
τοὺς Ἐρεχϑείδας. Τ 

118 ψυχρὸν παραγχάλισμα᾽ ἐδιὰ ψυχρὰν περιτέλο- 

χὴν καὶ ὀνειρώδη ματαίαις ὠλέναις ἀφάσσων καὶ  ψηλα- 
φῶν | τὴν χοίτην. λέγουσιν ὅτι διερχομένῳ ᾿Αλεξάνδρῳ δι᾽ 
Αἰγύπτου ὅ Πρωτεὺς Ἑλένην ἀφελόμενος εἴδωλον Ἑλένης 
αὐτῷ δέδωχεν ᾿χαὶ οὕτως ἔπλευσεν εἰς Τροίαν", ὥς φησι Στη- 
σίχορος. Τρῶες γάρ, οἱ τότ᾽ ἦσαν, Ἑλένης εἴδωλον ἔσχον. 

115 Τορώνη πόλις Θρᾷχης, ἀπὸ Τορώνης τῆς Πρωτέως 

ζγυναικὸς) χαὶ (ϑυγατρὸς) Ποσειδῶνος χαὶ Φοινίχης. ϑύορῃ. 

5721 

οὗ, 405 Τ 

Ῥ 

Β68}. Αὐ᾽βεϊα. 
1351: 

1τ0 

1 

20 

2ὅ 

29 

124 

ὃ γάρ σε᾿ ὁ γὰρ πόσις τῆς] 
Φλεγραίας Τορώνης --- οὔ- 
τως γὰρ ἐχαλεῖτο ἡ τοῦ Πρω- 
τέως γυγή ---ἰ νοσφίσει (σε) τῶν 
γάμων τῆς Ἑλένης. ἡ δὲ ἀττό- 
δοσις τῆς συντάξεως ὑπερβατή 

ἐστιν εἰς τὸνοσφιεῖ γάμων 

(180). σχυϑρωπὸς δέ ἐστι διὰ 
τὸν τῶν παίδων αὐτοῦ ϑάνα- 
τον" οὔτε γὰρ ἐχάρη διὰ τὴν 
φύσιν οὔτε ἐλυπήϑη διὰ τὴν 
ξενοχτονίαν αὐτῶν. 558 

ἘΦλεγραίας Θραχιχῆς, ὅτι 

ἐχεῖσε οἱ Γίγαντες ἐφλέχϑη- 
σὰν. πόδες στυγνὸς ἹἙῦ- 
ρώνης ἀνὴρ | κατηφὴς ᾿ καὶ 
ἀγέλαστος τῆς Τορώνης, ἡ Τὸ- 

ρώνη δὲ γυνὴ Πρωτέως. ἡ δὲ 
σύνταξις χαϑ᾽ ὑπερβατὸν ἀπὸ 
τοῦ ὃ γάρ σὲ συλλέχτροιο 
μεχρὶ τοῦ λίπτοντα χάσ- 

σης. ἐσυνταχϑήσεται τῷ δια- 
γραμματιεΐῦ. 

Φλεγραίας πόσις" ] Φλεγραία τὸ πρὶν ἐκαλεῖτο ἡ Θράκη 
διὰ τὸ τοὺς Γίγαντας ἐχεῖ πεφλέχϑαι, Τορώγνη δὲ γυνὴ 

Πρωτέως Φλεγραία τὸ γένος οὖσα | ἐξ ὧν γεγέννηνται πίαῖ- 
δες, τοῦ Πρωτέως λέγω χαὶ Τορώνης, Ἰμῶλος χαὶ Τηλέγο- 
γος [᾿ λέγεται γὰρ ταύτην γεγαμηχέναι ἀπὸ Αἰγύπτου ἐλϑών. 

1 βρόντου ὕτη" βρονταίον γ2, τηᾶγρ' τη 18 γὰρ οἴη. 7] ἦσαν α, 

γίτη ἔσαν 1 ἔχοντες 1 1 {γυναικὸς οἴ {ϑυγατρὸθ) ἴμδοιπῖ, καὲ 

οἰϑοία Χυ]απᾶτὶ οοπίθοίαγα ἢ τοαπχὶ. Ἐαβῦ, ΠΡ 527 ϑοᾶθῃι τη 00 ΘΟΥΓαΡ στη 

απὸ Ιοουπι ἰθρῦ 19 {σεν 84α. Κίηῖβ. 241 ὑπερβατή οἷ. 5οι.. ΑΡ. 4653) 

ἐν ὑπερβατῷ 583 2ὅ ἐχάρη θ09 ΡΓ0]]. 8 28 ὑ Φλεγραία ἰΐομι Ρ 

ἐκαλεῖτο ν. 115 Ὁ" 

ἡ ἐς 
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τοὺς οὖν παῖδας μὴ φέρων ὁρᾶν διὰ τὴν ξενοχτογίαν ἐπανῆλθεν. 
εἰς Αἴγυπτον τοῦ Ποσειδῶνος αὐτῷ διὰ σπηλαίων ϑαλασσίων 
τὴν ὁδὸν δεδωχότος. 588'΄: τὸν Πρωτέα φησὶν ἄνωϑεν εἶναι 
Παλλήνιον ὃ τὴν ᾿Αλέξανδραν γράψας «“Τυχόφρων (8. 1220 6210), 
ὕστερον δὲ μεταστῆναι εἰς Αἔγυτιτον διὰ τὴν τῶν τιαίδων 
χαχοξεγίαν 86ᾳ. ΑἹ. 124 ὃς Αἰγύπτιος ὧν ἀπῆλϑε πρὸς 
Θράχην. ἔσχε δὲ καὶ δύο υἱοὺς ξενοχτονοῦντας. τούτους Ἧρα- 
χλῆς ἐφόνευσε. παραχαλέσας δὲ τὸν Ποσειδῶνα διὰ τῶν ἀδύ- 
των τῆς γῆς ἦλϑε ] χαὶ ἔχτισε τὴν Φάρον νῆσον | -- καὶ οὔτε 
γελᾷ διὰ τὰ τέχνα οὔτε χλαίει ὡς δαίμων. 56ι. ὉΡ 259. 

116 ᾧ γέλως ᾧτινι Πρωτεῖ χαὶ ὁ γέλως μισεῖται χαὶ 
τὸ δάχρυ, νῆις δὲ καὶ | ἄπειρός | ἐστι χαὶ τητώμενος χαὶ ἢὉἘ 
στερισχόμενος ἀμφοῖν ἤτοι γέλωτος χαὶ δαχρύου ὃ Θρή- 
χης ἔκ ποτ᾽ ὃ ἐχ ἑτῆς Θράχης" περάσας ποτὲ εἰς τὴν 
ἐπαχτέαν χαὶ αὐξανομένην χέρσον. λέγει δὲ τὴν “Ἰγυπτον" 
αὔξεται γὰρ ὑπὸ τῆς χατασυρομένης ἰλύος τῆς Νείλου. 

Τρίτωνος ἐχβολαῖσιν τοῦ Νείλου ταῖς ἐχχύσεσι χαὶ ἷ 

ταῖς ἀναβάσεσι. ἄλλως. ] Τρίτων ὁ Νεῖλος "ὅτι" μετωνομάσϑη Ῥίοᾶ, 1 19. 
τρίς" πρώτως γὰρ ᾿Ωχεανὸς ἐχαλεῖτο, δεύτερον ᾿ Αετός, “ὅτι , 

ὀξέως ἐπέρρευσε, τρίτον Αἴγυπτος". | τὸ δὲ Νεῖλος νέον ἌΝ 
ἐστιν ἐτυμολογούμενον ἀπὸ τοῦ νέαν χατάγειν ἐλὺν | καὶ χερ- βοῖ.. ΤΗΣ 
σοῦν τὸ πέλαγος. ἠλοκχισμένην οἱ μὲν λοιποὶ ἰ ἀρδευο- ΥὙἹΙ 114. 
μένην 5. εἶπον, ἐγὼ δὲ γαιουμένην χαὶ χερσουμένην εἶπτον ὑτεὸ ; 
τῆς κατασυρομένης ἐλύος. ἡ γὰρ Αἴγυτιτος, ὥς φησι 41ι6- Ἶ 
δωρος (ΠῚ 8) χαὶ Ἡρόδοτος (Π 4) χαί πάντες, πέλαγος Ἰ 
ἦν, οὕτω δὲ ἐχερσώϑη χαὶ χερσοῦται ταῖς ἐχβολαῖς τῆς ; 
ἰλύος. οὕτως ἐγὼ τὸ ἠλοκισμένην λέγω. 1 ἄλοξ γὰρ ἡ ἘΜ το 
αὔλαξ ] ἤτοι ἡ γῆ. 

121 ἀστέβητος ] ἀπάτητος | ἘΜ 19:5 ΕΘ 8023 6202: 
οὐχὶ ναυβάτῃ στόλῳ οὐ τῇ μετὰ στλοίων πορείᾳ ἀλλ᾽ 
ἀστίβητον οἶμον ἀλλ᾽ ὅστις διήνυσε χαὶ ἐπορεύϑη ἀτρα- 
ποὺς χαὶ ὁδοὺς νέρϑε τῆς ϑαλάσσης ἤτοι ὑποχάτωϑεν, 

εἶτα ϑαυμαστιχὸν ἀστίβητον οἶμον, χευϑμῶνος ἐν σή- 

4 Παλλήνιον 50}. ΑΡ. Α 598 

2 αὐτῷ Κῖηϊ. αὐτὸν 8. Οοτη. 8' 8. Β0μο]ίοη ῬΊΟΠΥβΪ ἴῃ ἄπο αἰβροβαΐ. 
9 οὔτε νελᾷ 1 ὅ925. 29. ἐχάρη οἱ ἐλυπήϑη Ῥοταίαία 23 νεουμένην ὦ 
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ραγγι ἐν τῷ | τοῦ χρυπτοῦ | χαὶ χατωτάτου ἡ 

61 

Ἐτόπου | σή- 

θ0αγγιε χαὶ κοίλῳ τόπῳ | τρυπήσας 1 στήλαια οἷά τις σιφ- 
γεὺς ὥσπερ ἀσπάλαξ | ὅπερ ἐστὶ ζῶον ὅμοιον μυΐ, ἀνο- Ε 
ρύσσει δὲ καὶ κοιλαίνει τὴν γῆν. γέρϑε ϑαλάσσης χωρὶς 
τοῦν δεῖ γράφειν χατὰ τὸν χαγόνα, ὃν προεδίδαξα (2113). ἔστι 
δὲ χοινὴ συλλαβὴ χαὶ δέχεται μαχρόν. 
γει, ὡς οἶμαι, τὸν ἀσπάλαχα. 

σιφνεὺς σημαί- 
ΧῈΜΝ 7181 

124 ἀλύξας καὶ ἐκφυγὼν τὰς ξενοχτόνους παλαί- 
στρας τῶν αὐτοῦ τέχνων. ἡ δὲ ἱστορία ἐστὶν αὕτη. 
τέχνων ἀλύξας" οἱ τοῦ 
Πρωτέως παῖδες ἐφόνευον τοὺς 

παριόντας ἐν Αἰγύπτῳ ξέ- 
γους χατατπταλαίοντες αὐτούς. 

μὴ φέρων οὖν τὴν ἀδιχίαν 
αὐτῶν ὃ Πρωτεὺς μετῴχησεν 
εἰς Παλληνίαν [ πόλιν τῆς 
Θρᾷκης]. ἀναιρεϑέντων δὲ τῶν 
παίδων αὐτοῦ ὑπὸ Ἡραχλέους 
ηὔξατο τῷ πατρὶ Ποσειδῶνι, 
ὅπως αὐτὸν ἀτεοχαταστήσῃ τιά- 
λὲν εἰς τὴν πατρίδα. χάσμα 
οὖν, φασὶ, γενόμενον ἐχόμισεν 
αὐτὸν εἰς ΑΑἴγυπτον᾽ τοῦτο 
οὖν φησιν ἀστέβητον οἷ- 
μον. 585 

Πρωτεὺς Ποσειδῶνος υἱὸς " 
τῷ γένει Αἰγύπτιος εἰς Φ λέ- 
γραν τῆς Παλλήνης καὶ Θρά- 
χης ἐλθὼν ἐξ Αἰγύπτου Το- 
ρώνην γαμεῖ, ἐξ ἧς αὐτῷ 

παῖδες Τμῶλος χαὶ Τηλέγονος] 

οἵ χαταπαλαίοντες τοὺς ξένους 

ἀνήρουν 1 ὧν τὴν ξενοχτονίαν 
μὴ φέρων πατὴρ ἤτοι ὃ Πρω- 
τεὺς ] ηὔξατο τῷ πατρὶ αὐτοῦ 
Ποσειδῶνι πάλιν χαταστῆσαι 
αὐτὸν εἰς τὴν Αἴγυπτον. ὃ δὲ 
ὑπαχούσας αὐτοῦ σπήλαια ἐχ 
τοῦ χάσματος τῆς Παλλήνης 
ἐποίησε ὑποχάτω ϑαλάσσης 
{(χαὶλ οὕτω διήγαγεν αὐτὸν 

ἀβρόχως μέχρις Αἰγύπτου. Ηραχλῆς δὲ περὶ Θράχην διερχό- 

μενος χαὶ χαταπαλαίσας ἀνεῖλε τὸν Τμῶλον χαὶ τὸν Τη λέ- 
γογον, ὅττερ μαϑὼν ὁ τούτων πατὴρ οὐ γελᾷ μὲν, ὅτι παῖδες 
ἦσαν αὐτῷ, ὅτι δὲ ξενοχτόνοι, οὐδὲ δαχρύει. [ τὸ δ᾽ ἀληϑὲς 
οὕτως ἔχει᾽ μὴ φέρων ὃ Πρωτεὺς τὰς ξενοχτονίας αὐτῶν 

ἔρριψεν αὐτὸν κατά τι χάσμα τῆς Π]}αλλήνης χαὶ ἀναιρε- 
ϑεὶς οὔτε δαχρύει οὔτε γελᾷ. τὰ δὲ λοιπὰ εἰς μῦϑον ἐσχε- 
διάσϑησαν. 

128 Ἤπουτον ὄρος Θρᾷάχης, ὅτι Πρωτεὺς διὰ τὸν 

φόνον τῶν παίδων λυπούμενος ἀναβὰς ἐπὶ τὸ ὄρος τοῦτο 

1 ὡς οἶκαε 1 πθαὰθ ἴῃ Ῥ πραὰθ ἴῃ Κα θχαρ]οαῦιγ 22 φησι 

240 ποιήσας 11 

οἱ μ08. 
τατλ Ηδθο, 1 

ἀἢ 7151 

5958 

θ0ι 
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ἤπυε τοὺς ϑεοὺς ἐπὶ τὴν “Αἴγυπτον [ ἀττοχαταστῆσαι (6120) . 

Ερ' (ΕΜ 45441) 6οχ Ὁρουΐοσθ ϑέθρμδμο Ἐπιϑί. Π. Π΄171253 χαὶ 

πατρὶ τῷ Ποσειδῶνι πέμψας τὰς εὐχάς, ἃς ἐπήκχουσε, 

τὸ στῆσαι αὐτὸν παλίέμπουν χαὶ ὀπισϑόρμητον εἰς τὴν 
πάτραν ἤγουν ἡ τὴν «Αἴγυπτον ] ὅϑεν ἀπὸ τῆς Αἰγύπτου 
πρώην πλάνης καὶ πλανώμενος εἰσῆλθεν εἰς τὴν Παλ- 

ληνίαν χαὶ τὴν Πέλλαν τὴν τροφὸν τῶν Γιγάντων, ὡς 
εἴπομεν. 

120 Παλλήνη ] πόλις Θρᾷχης | ἐξ ἧς ὃ Πρωτεύς, ὥς 
φησιν ὃ τὴν ᾿4λέξανδραν γράψας “υχόφρων. 568. Ὦὦὃ'Ρ 2569. 

{γηγενῶν 1 τῶν Γιγάντων | διότι ἐκ γῆς ἀνεδόϑησαν. 53 

128 χεῖνός σε Γουνεὺς" 5858 τὸ ἑξῆς οὕτως Τ' ἐχεῖνός 

σε ὁ Πρωτεὺς ὥσπερ ὃ τῆς Ζ]ίχης ἐργάτης Γουνεὺς στερήσει τῶν 
γάμων 5588, τῆς συλλέχτρου “Ἑλένης Τ, ὁ Γουνεὺς δὲ οὗτος 
Ἄραψ ἦν τὸ γένος καὶ δίχαιος πάνυ, ὅστις διὰ δικαιοσύνην 

στασιάζοντάς ποτὲ τοὺς Φοίνιχας χαὶ Βαβυλωνίους ἐλϑὼν 

χατήλλαξε σταλεὶς ὑπὸ Σεμιράμιδος. τούτῳ γοῦν τῷ Γουνεῖ 
ἀπειχάζει τὸν Πρωτέα ὡς διχαίως τὴν ᾿Ελένην ἀφελόντα 
᾿Αλέξανδρον. 5555 

129 ᾿Ιχναία ἡ Θέμις" διωχομένη γὰρ ὑπὸ τοῦ Ζιιὸς 
χατελήφϑη ἐν τοῖς τῶν ᾿Ιχναίων τόποις. ἢ ἀπὸ τοῦ διωχϑῆ- 
γαι χατ᾽ ἴχνος ὠνομάσϑη. ϑίθορῃ. Ἴχναι 
ϑυγάτηρ δὲ τοῦ Ἡλίου Θέ-  ᾿Ιχναία ἡ Θέμις καὶ Ἡλίου 
μιες, 588 ϑυγάτηρ, 

[διότι ] καὶ αὐτὴ ] πάντα ἐφορᾷ | χαὶ πάντα ἐπαχούει (λ 109) 
5595, οὐ γενεαλογῶν εἴρηκεν ταϑτρ'. ΟΟ15]. 84 ὅϑεν χαὶ ᾿Ιχναέα 
διὰ τὸ 1 χατ᾽ ἴχνος 5555 

τῶν ἀνθρώπων πορεύεσϑαι [[χαὶ χατὰ πόδα τῶν ἀνϑρώ- 
559, Ιπων ἕπεσϑαι | χαὶ λάμπειν 
δίκην ἡλίου. ἢ διὰ τὸ λαμτερύνειν τοὺς αὐτὴν χεχτημένους. Τ' 

181 Ἐλέπτοντα | ἐπιϑυμοῦντα᾽" τῆς πόρνης ] 5554 ἢ τῆς 
γεοττείας χαὶ τῆς τεχγνογογίας 58 χωρίσας σὲ περιστερᾶς" 

1 ἠπύεε ΕΜ ἠπύειν Εσ Ἴ Ἐπαλλήνην ἃ 11 τῶν γιγάντων 
6. 29» ΠῚ ᾿πβουπὶ, οοίοσα ροϑύ 80 ἡλέου ργδθθθπί α ὃ 0Π|. 6 11 μετήλλαξε 

Ρβαγῶ 20 Ἰχναία --- ῬΓΟ]]. 11 21 καὲ )ὅ διότι ἢ Τ' 

αὐτὴ ατῇῦ] αὐτὸς 280 πόδας αὐτὰ] γιγάντων ΠῚ 

νυ κλΣ τοδείώς, 

οὐ τ ωμμμ  νὼ 
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κάσσα] ἡ πόρνη, ἡ κατωφερής!. “Ἐξ 

182 ὃς τοὺς Αύκου τε εἰπὼν ἄνω ὅτι διχαίως ἀφεί- 
δ λέτο τὴν Ἑλένην ᾿“λεξάνδρῳ ὅ Πρωτεὺς νῦν λέγει τὴν ἀδι- 

χίαν τοῦ ᾿4λεξάνδρου χαί φησιν ὅτι σὺ οὐχ αἰδούμενος τοὺς 

«Ἰάχωνας τοὺς τιμήσαντας χατὰ χρησμὸν τοὺς τάφους τῶν 

συγγενῶν ἡμῶν “Τύχου τὲ χαὶ Χιμαιρέως οὐδὲ τοῦ ᾿νϑέως 
τοὺς ἔρωτας, ὅντινα ἀνελὼν διεσώϑης ὑπὸ ἸΠενελάου, οὐδὲ 

10 τὸν ἅλα τὸν τοῖς ξένοις σύνδειτενον 5555, --- εἶχον γὰρ πά- 
᾿ 1847} λαι | τοὺς ἅλας | ἐν ταῖς τραπέζαις σύμβολον ξενοδοχίας 5858 

-- ἐχαρτέρησας ἐν τῇ δίχῃ τῶν ϑεῶν ἁμαρτεῖν χαὶ τὴν ᾿Ελέ- 
γὴν αἱρετίσασϑαι. λέγει δὲ δίκην τῶν μυϑευομένων ϑεῶν 
Ἥρας, ᾿Αϑηνᾶς, ἀπφροδίτης διὰ τὸ μῆλον. ἡ δὲ ἱστορία 5555" 
περὶ “ύχου καὶ Χιμαιρέ- 
ὡς 5558 ἐστὶν οὕτως" λοιμοῦ 

χατασχόντος ποτὲ “αχεδαιμο- 
γίους χαὶ χρειομένων αὐτῶν 
ἀνεῖλεν ὃ ϑεὸς τιμῆσαι τοὺς 

τάφους “ύχου χαὶ Χιμαιρέως" 

ἦσαν δὲ οὗτοι υἱοὶ Προμη- 
ϑέως καὶ Κελαινοῦς τῆς .4τ- 
λαντος. οἱ δὲ “Ἰαχεδαιμόνιοι 
ἀττέστειλαν τὸν Π]ενέλαον ἐχτε- 
λέσαι τὰ τοῦ χρησμοῦ. ἐλϑὼν 
δὲ οὗτος εἰς Τροίαν ἐξενώϑη 

᾿Αλεξάνδρῳ. ἦν δέ τις ᾿Αντή- 
γορος υἱὸς λεγόμενος ᾿Ανϑεύς, 
ὅστις ἦν εὐπιρεπέστατος, ἤρων 
δὲ αὐτοῦ 4ηίφοβος καὶ ᾽41λέ- 
ξανδρος. συνέβη δὲ ἀναιρε- 

ϑῆναι τὸν παῖδα ὑπὸ ᾿41λε- 
ξάνδρου ἀχουσίως. ὃ δὲ 558 

ἐστὶν οὕτως᾽ οὗτοι παῖδες 

ἦσαν τῆς Ἄτλαντος ϑυγατρὸς 
Κελαινοῦς χαὶ Προμηϑέως, 
ἔχειντο δὲ ἐν Τροίᾳ. λοιμοῦ 
δὲ χατασχόντος “1αχεδαιμο- 
γίους χαὶ μαντευομένων αὐτῶν 
ἔχρησεν ὃ ϑεὸς μὴ παυϑῆναι 
τὸν λοιμόν, δὲ μὴ | εὐγενὴς 
«“Ταχεδαιμονίων Τὸ ἀπελϑὼν 
ἐν τῇ Τροίᾳ ϑύσει τοῖς τά- 
φοις αὐτῶν. οἱ δὲ ἀπέστειλαν 
ἹΠενέλαον ἐχτελέσαι τὰ τοῦ 
χρησμοῦ. ἀπελθόντος δὲ τοῦ 
Μενελάου χαὶ ϑύοντος ἐξε- 
νγώϑη ᾿Αλεξάνδρῳ. ἀχουσίως 
δὲ ᾿“λέξανδρος πλήξας παι- 
γνίῳ χαὶ ἀνελὼν ᾿νϑέα υἱὸν 
᾿Αντήνορος ὡραῖον, οὗ ἦν ἐρῶν 
᾿Αλέξανδρος αὐτὸς χαὶ 4ηίΐφο- 

18 --- 2 Τροία» 50}. Ἐὸ 64 

4 ἀφείλατο 8 

19 ἀνήγγειλεν 225 λιμὸν α 

12 ἁμαρτῆσαι ἅκα τῶ 558 

εὐγενὴς οἵ, 8835. 1829 
16. 18ν λιμοῦ 5356 
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φοβούμενος τὴν πτόλιν 5598 
ἀπῇρε σὺν ᾿ενελάῳ χαὶ ἐλ- 
ϑὼν εἰς Σπάρτην προσεφι- 
λιώϑη τῇ Ἑλένῃ, ἥντινα χαὶ 
ἁρπάσας ᾧχετο. 555 

βος, καὶ φοβηϑεὶς ἀπαίρει 
μετὰ τοῦ Πενελάου εἰς τὴν 
Σπάρτην | καὶ συμφαγὼν αὐτῷ 
τὸν νενομισμένον ἅλα παρατί- 
ϑεσϑαι ταῖς ξενίαις τραπέ- 

ζαις [ ἁρπάξας τὴν “Ἑλένην μετὰ χαὶ τριῶν ταλάντων χρημά- 

των χαὶ πέντε ϑαλαμηπολουσῶν γυναικῶν, ὧν ἦν μία «ἴϑρα 
ἡ Θησέως μήτηρ, διὰ Σιδῶνος καὶ “ἰγύπτου ποιησάμενος 

τὸν ἀπόπλουν ὅλοχλήρῳ χρόνῳ εἰς Τροίαν χατῆρεν. ᾿ 
ὀνειδίζει δὲ τὸν ᾿Αλέξανδρον ὡς ἀντὶ τῆς εὐεργεσίας χαχὰ 

διαπραξάμενον τῷ ἹἸἤενελάῳ. 5585 [ ἅλα δὲ ἐτίϑουν οἱ πα- 
λαιοὶ ἐν ταῖς τῶν ξεγιῶν χαταρχαῖς [ συμβολιχῶς ἐπευχό- 
μενοι, ὥσπερ ὃ ἃλς ἐχ δύο φύσεων, τῆς ὑδατώδους χαὶ γεηρᾶς, 

εἰς μίαν φύσιν ἐπάγη τὴν τοῦ ἁλός, οὕτω Τ' παγῆναι καὶ (868. 1 91 
τούτους εἰς μίαν ὁμόνοιαν. : 

1ι8ῦ “ἰγαέωνος | τοῦ Ποσειδῶνος ἢ] ἀπὸ τοῦ ἐν «Αϊγαῖς Ῥ 50ιι. Ὁ 
πόλει τῆς ᾿Αχαίας ἔχαὶ" ἐν τῷ «ἰγαίῳ πελάγει τιμᾶσϑαι ἢ. (οι. Θ᾿ 30 
«Αἰγαῖον δὲ πέλαγος ἐχλήϑη, ὅτι [ δίχην αἰγὸς ἁλμάτων χυ- οἱ ἘΜ 27 
ματοῦται. 

ἁγνίτην δὲ πάγον ἤγουν 
τὸν ἅλα᾽ ὃ γὰρ Ποσειδῶν 
ἐστε τῆς ϑαλάσσης ἔφορος, 

ἧς πηγνυμέγνης οἱ ὅλες γίένον- 

ται 855, ὅϑεν χαὶ πάγος 5. ἂγ- 

γέτην δὲ διὰ τὸ 55385 χαϑα- 

Ρ ρίζειν χαὶ 58 1 ἀφαγνίζειν | 

80 5595, 

ὅϑεν ἐν παροιμίᾳ ϑάλασσα 
χλύζει πάντα τἀνϑρώ- 
πὼν κακὰ (ἔπσ, . Τὶ 1193} 

ξένοις δὲ σύνδορ- 
σον ἐπεὶ χατὰ τὸ ἔϑος, ὅταν 

ε ἱστίων ξένους, ἅλας παρετέ- 
ϑέεσαν. 555 

ἁγνίτην πάγον τὸν ἅλα διὰ 
τὸ τίϑεσθαι ἐν ἀρχαῖς τῶν 

ξενιῶν καὶ ἁγνίζειν χαὶ χαϑαί- 
ρειν τοὺς φιλιουμένους ἢ ὅτι 

τὸ ἁλυχὸν καὶ ϑαλάσσιον ὕδωρ 
χαϑαρτιχώτερον φύσει τῶν 
γλυχέων, χαϑάπερ ἄλλοις δο- 
χεῖ χαὶ οὐκ ἔμοιγε, ἢ διὰ τὸ 
ἀφανέζειν. χαὶ παροιμία" ϑά- 
λασσα χλύζει πάντα τὰ τῶν 
ἀνθρώπων χαχάβ. πάγον δὲ 
διὰ τὸ πιεπτῆχϑαι “ἐξ ὕδατος" 
ὃ γὰρ Ποσειδῶν ἐστι τῆς ϑα- 
λάσσης ἔφορος, ἧς πηγνυμέ- 

γης οἱ ἅλες γίνονται, ὅϑεν ὃ πάγος. 

2ὅ καϑαρίζειν --- 29 κακά 50. Α Αϑ814 

1 ποιψὴν ΒαοἼινη. 12 22 θ » ξ,γέων 20 ἀφανέζεεν 585(82) ἀφαγέζειν 85 

ἜΝ Ψ ΉΡο 

Ἵ ἘΤΥΣΝ ΡΤ Κῶν ΤΡ ΡΣ 
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Ῥ 1860 ἀλοιτός ὃ] ἁμαρτωλός | ἘΜ 0945 ἐγὼ μὲν οὕτω Ῥ 
φημὶ τὸ ἔτλης ϑεῶν᾽ ὅστις σὺ οὐχ αἰδεσϑεὶς τοὺς τιμή- 

σαντας τοὺς τάφους ύχου χαὶ Χιμαιρέως --- λέγει ἵενέ- 
λαον χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ “άχωνας --- οὔτε τοῦ ᾿Ανϑέως 

ὅ ἔρωτας καὶ τόδε ἔχαὶ τόδε" ἔτλης χαὶ ὑπέμεινας ὃ ἀλοι- 
τὸς χαὶ ἁμαρτωλὸς ἐκβῆναι χαὶ πατῆσαι τὴν δίκην τῶν Ῥ 

ϑεῶν ἤγουν ἠδίχησας τὸν Πενέλαον τὸν χαϑάραντά σε τοῦ 
φόνου χαὶ ξενίσαντα ἀφελόμενος τὴν ἐχείνου γυναῖχα. οὗ 
δὲ λοιττοὶ δίκῃ χωρὶς τοῦ ν γράφουσι λέγοντες οὕτως (68:9)" 

10 ὃς τόδε καὶ τόδε ποιήσας ἔτλης καὶ ἀλοιτὸς χαὶ [ ἁμαρτω- Ῥ 

λὸς [ ὀφϑῆναι ἤγουν παραχρίνων γενέσθαι ἐν τῇ δέκῃ τῶν 
ϑεῶν Ἥρας, ᾿Αφροδίτης καὶ ᾿ϑηνᾶς. τοῦτο δὲ ἀνοίας ἀνά- 

μεστον" μετὰ γὰρ τὸ φαγεῖν ἐν τοῖς οἴχοις τοῦ Ἰενελάου 

οὐχ ἔχρινεν ᾿“λέξανδρος, ἀλλὰ ἔπρότερον ἢ. 
1 187 λάξας τράπεζαν ]λάξας τράπεζαν  λαχτί- Ῥ 

τὴν τοῦ ᾿ Πενελάου | λέγει |] σας ] ὡς ὄνος Τ' τὴν τράπεζαν 
τράπεζαν |. 588 ἹΠενελάου ἰ τουτέστι χαταφρο- 
γήσας τῶν νόμων τῶν χειμένων χαὶ τῶν ἐθῶν τῶν δηλούν- 
τῶν μὴ χαχουργεῖν τοὺς ὁμοτραπέζους χαὶ συνεστίους" σὺ 

Ὧ0 γὰρ ξενισϑεὶς χαὶ συμφαγὼν αὐτῷ ἀφείλου καὶ τὴν γυ- 
γαῖχα. Τ' τοῦτο δὲ γίνεται ἐχ τοῦ λαχτίζω λαχτίσω, ὃ ἀόρι- 
στος ἐλάχτισα χαὶ ἡ μετοχὴ λαχτίσας καὶ ἐν συγχοπῇ λάχσας 
χαὶ τροπῇ τοῦ χα εἰς λάξας. 553 κχἀναχυπώσας Θέμιν! 

ἔχαὶ ἀνατρέψας | τὸ δίχαιον". χατὰ τὸ μυϑικὸν ἡ Θέμις ϑεὰ Ῥ 

20 δικαιοσύνης ἔφορος. 
188 φασὶ δὲ ὅτι τὸν ᾿4λέξανδρον ἐχτεϑέντα ἄρχτος 

ἐθήλασεν ἐν τοῖς ὄρεσι. 8585 ἄρχτου τιϑήνης" τρόπους 

ἄρχτου ϑηλαζούσης | ̓ἀναμαξάμενος 1 ἤτοι" λαβών" 1 "ὅτε γὰρ ν» Ἐοπι. Ρ 18: 
ϑηλάζουσι τὰ ϑηρία, φυλαχῇ τῶν τέχνων ἀγριώτερα γίνον- “- Ἰαρρν 

80 ται. [ ἢ οὕτω" | τῆς ἄρχτου τῆς ϑηλασάσης σὲ λαβὼν τοὺς 
τρόπους τουτέστι ϑηριώδης χαὶ ἄδιχος φανεὶς περὶ τὸν 
ἹΜενέλαον. [] φασὶ γὰρ ὅτι μετὰ τὸν φαγέντα ὄνειρον τῇ 
Ἔχάβῃ περὶ ᾿᾿4λεξάνδρου" ᾿Αρχελάῳ οἰχέτῃ Πρίαμος δίδωσιν 

24 ἀνατρέψας 580). Νὶο. Θ 70 (οοτΥ. βοιμποὶά.) ἀνακυπῶσαι Ἠβ8. 
20 -- ὄρεσε Β0. ΑΒΏ Μ98 

10 χηρᾶϊμμη καὶ | ἐκβῆναι [1 11 ὀφϑῆναι οτη. 11 88 ᾿Αρχελάῳ 

γ. Υαδρῃ. ἃ. ]. ς 

Τγοορσοπΐβ ΑἸθχαπᾶγα 11. ὃ 
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ἐχϑέσϑαι τὸν ᾿Αλέξανδρον ἐν Ἴδῃ. πέντε δὲ ἡμέρας τοῦτον 
ἄρχτος ἐθήλαζεν " ἐχχείμενον", εἶτα πάλιν ὃ ᾿Αρχέλαος τοῦ- 
τον ἀνελόμενος ἐπτὶ τῶν χωρίων ὡς ἴδιον ἔτρεφε Πάριν ὀνο- 
μάσας. ὕστερον δὲ ποιμνίοις ἀλεξήσας ἀττὸ ληστῶν ᾿4λέξαν- 
ὅρος ἐχλήϑη (ΑΔΑΡ. ὈΪῸ. ΠΤ 149). 

189 τοιγὰρ ψαλάξεις" διὰ τοῦτο τοιγαροῦν, διὰ τὸ 
ἄδικον γενέσϑαι σε, εἰς κενὸν ψαλάξεις καὶ κινήσεις Τ' 
τοιγὰρ ψαλάξεις] ἀπὸ τια- 
ροιμίας (Ῥάτόθιι. ΠῚ 7241) εἰς 

χεγὸν χρούσεις τὰς χορδὰς | 
χαὶ Ψψηλαφήσεις οὐκ ἐπὶ σίτῳ 
καὶ δώροις χιϑαρίζων. 8589 
αἰνίττεται δὲ τὸ μόριον 55888 
ἀνδρός. 588 ψαλάξεις χρού- 

σεις, ψηλαφήσεις [ καὶ ἄνευ 
σίτου χιϑαρίσεις. Ἐρσ (ἘΜ 
817:14) 

141 χλαίων δὲ πάτραν" 

γευρᾶς χτύπον τουτέστι τὸ 
μόριον. ἔστι δὲ τὸ σχῆμα σε- 
μνότης. Τ' λέγεται δὲ ἀττὸ τεαρ- 
οιμίας κιϑαριστῶν ἀσίτως χαὶ 

ἀδώρως χιϑαριζόντων, ἥτις 
ἐστὶν αὕτη" εἰς χενὸν χρούεις 

τὰς χορδάς. [ ἔϑος εἶχον οἱ 
παλαιοὶ, ὡς χαὶ Καλλίμαχος 
(ἔν. 813) ἱστορεῖ, μετὰ χιϑά- 

ρας περὶ τοὺς ἅλας ἐέναι καὶ 

ἀνυμγεῖν χαὶ ἐγχωμιάζειν. 53 

χλαίων δὲ ἕξῃ καὶ παρα- 
γενήσῃ εἰς τὴν πατρίδα σου Τροίαν τὴν πρὶν ὑφ᾽ Ἥρα- 
χλέος ] χαυϑεῖσαν ἕνεχεν τῆς ὑποσχέσεως χαὶ τῆς ἀπάτης τῶν 

ἵχπτων “αομέδοντος. 
142 χεροῖν εἴδωλον ἐν ταῖς χερσὶ χατέχων τὸ εἴδω- 

λον τῆς Ἑλένης, ὃ ὃ Πρωτεύς σοι δοὺς τὴν Ἑλένην κατάσχῃ. Τ' 

148 τῆς πενταλέχτρου] 

τῆς Ἑλένης" πέντε γὰρ αὐτὴν 
ἔγημαν Θησεύς, ἸΜΠενέλαος, 
Πάρις, Δηίφοβος, ᾿Αχιλλεὺς 
χατ᾽ ὄναρ. 585 

πτεντάλεχτρον ϑυάδα ἤτοι 
βάχχην [ τὴν Ἑλένην καλεῖ" 
πέντε γὰρ ταύτην ἔγημαν ἄν- 
ὃρες, πρῶτος Θησεὺς | ἕτττα- 
ἑτῆῇ ταύτην ἁρπάσας, χαϑά 

» 

οἵ, δδ: 

φησι Δοῦρις ὁ Σάμιος | ἀφαιρεϑεὶς δὲ αὐτὴν ἐν τῷ ἡἥττης- Ῥίαι. Του, 

ϑῆναι ὑπὸ Πολυδεύχους χαὶ Κάστορος τῶν αὐτῆς ἀδελφῶν 

ἐν ᾿Αφίδναις πολιχνίῳ τῶν ᾿4΄ϑηνῶν | γεννήσασαν ᾿Ιφιγέ- 
γειαν ἢ ἣν ᾿Ιφιγένειαν ϑετὴν παῖδα ἡ Κλυταιμνήστρα ποιεῖ- οἱ. ὅδι 

26 --- ὄναρ 80. Β 7140 56}. Ευτ. Απᾶτ. 229 

1 ἐκϑεῖναε ΠῚ ΑΡ. 

ρΡοβύ θ7: ληροῦσεν α οἵα. 1Π᾿ 

18 δὲ τὸ οἴη. 8 140 ἔϑος --- 18 ἐγκωμιάζειν 

ΕΝ τ 
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ται. εἷς μὲν οὖν Ἑλένης νυμφίος, ὡς ἔφημεν, ὅ Θησεύς | δεύ- ΑἹ. 147..149 
τερος ενέλαος νομίμως | ἐκ χλήρου ] ταύτην λαβών || τρίτος ἔΡΙαῦ. ΤῊ68.31 
᾿Αλέξανδρος ἁρπάσας αὐτήν 1 τέταρτος μετὰ ϑάνατον ᾽41λε- 18: 

ξάνδρου 4)ηέφοβος, ᾿“λεξάνδρου ἀδελφός, ἀριστεύσας χατὰ πιό- ΑἹ. 168 
ὅ λεμον χαὶ ταύτην ὡς ἀριστεῖον ἔχατά τινας" (56!. Ὁ Ω 251) 

λαβὼν | ἢ βίᾳ κατ᾽ Εὐριπίδην (Ττο. 959) Τ' πέμπτος ᾿᾽4χι- 
λεὺς πρὸ 4]ηιφόβου ὀνείρῳ ταύτῃ μιγείς, ὡς ληροῦσιν (00:9). 

ϑυάδος } βάχχης παρὰ τὸ ϑύω τὸ ὁρμῶ. | αἱ δὲ βάχχαι ἘΜ 4δ7:ν ξοῃ 
ῖ: ή ζ, Ἀ 11 Ὁ 

γυναῖχες ἦσαν ἱεραὶ Διονύσου πρόσπολοι | αἵτινες περὶ τὰ ΑΔΕ ΕἸΡΕ δὰ 
Βα116 

10 ὄρη σὺν αὐτῷ ἀναστρεφόμεναι διέπουσιν  οἰχείαις χερσὶ ἰν. 1174 

ϑηρῶσι λέοντας | χαὶ ἕτερα ϑηρία χαὶ ὠμὰ ταῦτα ἤσϑιον ] 189 
χαὶ νάρϑηξει τὴν γῆν χαὶ τὰς πέτρας παίουσαι, ὅττιότε τοά 

διψῶσι, γάλα χαὶ μέλε χαὶ οἶνον ἐποίουν ἀναβλύειν [ δρά- 101 
χοντας δὲ περὶ τὰς κόμας εἶχον ἐσπειρημένους. Πλευ- 

15 ρωνίέας τοπικῶς ἀντὶ τοῦ τῆς ᾿Δργείας. Πλευρὼν γὰρ | πό- Ῥ 

λὲς ] Πελοπονήσου ΤΤ καὶ Θεράπνη ὁμοίως, ὅϑεν Ὀρφεὺς 
(ἔν. 286 Α".) χαὶ Τρυφιόδωρος (520) Θεραπναίαν καλοῦσι τὴν 
Ἑλένην, οὗτος δὲ ὅ “υχόφρων Πλευρωνίαν, Ὅμηρος δὲ ᾽.49- 
γείαν (Β 161). 

2 144 γυιαὶ γὰρ᾽ τὸ ἑξῆς 
Ρ οὕτως" | αἱ χωλαὶ]} γὰρ ἄμν α- 
μοι τῆς Τηϑύος, λέγει δὲ | 
τὰς ἸΠοίρας, | 558 

γυιαὶ γὰρ αἱ χωλαὶ ἢ χατ᾿ 
ἐμὲ (ηἴτα 28) αἷ χωλοτπτοιοὶ χαὶ | 
βλαπτιχαὶ  Ποῖραι αἱ ἄμνα- 
μοι χαὶ ἀπόγονοι τῆς Τὴη- 
ϑύος ἤτοι τῆς ϑαλάσσης | 

25 ἐὲν τοῖς τρισὶν [ ἀτράχτοις ̓  ] χατέκλωσαν χαὶ | ἐπεμοίρασαν ] 

τοὺς εὐναστῆρας τῆς Ἑλένης τῶν γάμων τὰ πεντά- 
γαμβρα νυμφεῖα μερίσασϑαι 5885: ἢ γυιαὶ αἱ χωλαὶ 
φύσει (ἢ) αἱ χωλοποιοῦσαι παρὰ τὸ γυίω τὸ | βλάπτω [. 58 
[χωλαὶ δὲ παραδίδονται, ὅτι οὐ ταχέως μετέρχονται εἰς τοὺς 

80 ἀνϑρώπους. | 5 
τ ἄμναμοι οἱ | ἀπόγονοι" χυ-] ἄμναμοι δὲ οἱ ἀπόγονοι χυ- 

ρέως δὲ παρὰ τὴν τῶν Κυρη- 
γαίων διάλεχτον οἱ τῶν ἀμνῶν 
ἀμνοὶ ἄμναμοι λέγονται του- 

ρηναϊχῶς, χυρίως δὲ ἄμναμοι 

οἱ τῶν ἀμνῶν ἀπόγονοι. 

10 διέσπων γί διεπόνων γ2 περιῆγον ὃ 11 ϑηρῶσε οτι. 11 

18 διψῶεν 1 24 ἐπεμοέραναν 8 οἷ. ϑομιηϊαῦ, ὙΌΙΚΒΙ. ἃ. Νϑαρτ. 212 
810 καταχρηστικῶς α Οοτη. ὃ οἵ. 1221 ἨοΙύΖ. 1. 1. 21 

ΒῈ 
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τέστι τῶν ἀρνῶν ἄρνες" πρὸ γὰρ τοῦ χερατοφυῆσαι ἄμναμοι 

λέγονται. Ἐξ’ (ΕΜ 8443) ] ϑαλάσσης ] δὲ χόρας τὰς ἸΠ]Ποίρας Ῥ θ7:: 
λέγει 1 διὰ τὸ ἄγριον καὶ ἀμετάτρετιτον . Νυχτὸς γὰρ παῖ- 
δὲς αὗται χαϑ᾽ Ἡσίοδον (Θ 217) χαὶ τοῦτο δὲ ὁμοίως διὰ 
τὸ ἀοράτως ἐπέρχεσθαι τὰ εἱμαρμένα. [ τρεῖς δέ εἰσιν αἷ κοι. Ῥιπά, 
Μοῖραι, Κλωϑώ, «άχεσις καὶ άτροπος. χαὶ ταῦτα δὲ τὰ 

ὀνόματα σπέτελασται ἀπὸ τοῦ ὡσανεὶ χεχλωσμένον εἶναι, ἵ τὸ 
λαχεῖν ἐξ εἱμαρμένης μέλλον τινὶ χαὶ ἀπὸ τοῦ ἄτροττον χαὶ 
ἀμετάϑετον εἶναι. 

1405 πήναις | ἀτράχτοις Ϊ νήμασι ] παρὰ τὸ πένω τὸ (ἘΜ θΤΌοι 
ἐνεργῶ 1 πίνα δὲ τὸ ζῶον παρὰ τὸ | πῖνος, ὃ σημαΐένει τὸν ἘΜ 6794 

δὴν τὸ πολυχρόνιον χαὶ ἐξ αὐτοῦ δηναιὸς καὶ δη- 
γαιά. πολυχρογίαν δὲ χαὶ παλαιὰν τὴν ϑάλασσαν λέγει | διὰ 56. Ἠδ5. 

ὀύπον [. 

τὸ πρῶτον εἶναι στοιχεῖον χατὰ (Φερεχύδην χαὶ Θαλῆν. 

141 δοιὼ μὲν ἁρπαχτῆρας αὐγάσαι χαὶ ̓ ἰδεῖν ᾿Ῥ 
λύχους᾽ ἀπὸ κοινοῦ τὸ χατεχλώσαντο" λέγει δὲ | τὸν ν» 
Θησέα χαὶ ᾿4λέξανδρον [ ἅρπαγας ] δὲ λύκους καὶ πιτερωτοὺς Ῥ 
ἀετοὺς τριόρχας χαὶ ὀφϑαλμέας καὶ ὀξυωτιεστάτους ἢ 

τοὺς αὐτοὺς λέγει. μιγνύει δὲ τὰ ἄμιχτα λύχους τοὺς ἀετοὺς 

σπιτερωτοὺς λέγων χατὰ μίμησιν τῆς μαινομένης Κασσάνδρας. 

148 πτηγοὺς | ὅτι μετὰ πλοίων αὐτὴν ἁρπάσαντες ἔφυ- 
γον | πτερὰ δὲ τῶν πλοίων τὰ λαίφη]. τρίορχος (Αγ. Αγ. 
1200) χαὲὶ τριόρχης (ἰ. 1181) χαὶ μόρφνος (Ὡ 816) χαὶ μελα- 
γόστης χαὶ μέλας (βοι, ὦ 2562) χαὶ ἁλιαίετος χαὶ περχγνὸς 

(Ὡ 316) εἴδη ἀετῶν. Τ' 
πτηγοὺς τριόρχας ἤτοι 555 
τοὺς ἀετοὺς εὐοφϑάλμους εἶ- 

σεν --- | εἶδος γὰρ ἱεράκων 
Τόφϑαλμοβόλων --- ἰ ἢ 85 τῆς 
“Ἑλένης εὐοφϑάλμου οὔσης ] 
χαὶ διὰ τῶν ὀρϑθαλμῶν ἀπατώ- 
σης τοὺς ἄνδρας. 5558 ἢ ἱέρα- 

χος εἶδος ὀξυδερχοῦς χαὶ ὀφ- 
ϑαλμοβόλου. 58 

ὀφθαλμίέας ἢ ἀετοὺς ὁφ- 
ϑαλμέας χαὶ ὀξυωπεῖς | --- 
μόνοι γὰρ τῶν ἄλλων ὄρνεων 
χιρὸς τὰς τοῦ ἡλίου ἀχτῖνας 
ἀντιβλέπουσιν ---᾿ἰ ἢ ἅρπαγας 
τῆς ὀρθϑαλμίέας ἤτοι εὐοφ- 
ϑάλμου “Ἑλένης. πρώτους δὲ 
τῶν νομίμων τοὺς ἅρτιαγας εἶ- 
σίὲν οὐ προχρίνων αὐτούς, ἀλλὰ 

1 τοῦ 8 μέλλοντι ὁ 

29 ὀφϑαλμοβόλον ἢ ὀφϑαλμοβόλοι ἢ 

9 ἀμετάτρεπτον {Π 50ῖ. Ῥἰπᾷ. 

82" πρὸ 88 εἴδη 

Π 84 
Ε 

ὙΙ 118, 

116. 

5. 86 

514 
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χατὰ ῥητοριχῆς δεινότητος μέϑοδον ὡς μέλλων τὰ τούτων 
παραδραμεῖν, ἐμβραδῦναι δὲ τῇ τῶν νομίμων νυμφίων ὕπο- 

ϑέσει ] ὥσπερ καὶ Ἔφορος (Ὀϊοᾶ. 1 9) ὅ ἱστορικὸς χαὶ Ζ1:ό- 
δωρος ποιεῖ ἀπὸ τῶν βαρβαρικῶν πρῶτον χατὰ παραδρο- 
μὴν ἀρξάμενοι γράφειν, ἐν δὲ τοῖς ᾿Ελληνικοῖς ὕστερον τὴν 
ἱστορίαν τιλατύνοντες. ἄλλως" εἰ μὲν ἐπὶ τῶν ἀετῶν λέ- 
γοιτο τὸ ὀφρϑαλμίας, δηλοῖ τὴν ὀξυδορχίαν αὐτῶν" λέ- 
γουσι (Αὐϊδίοί. 1.1.) γὰρ τοὺς νεοσσοὺς αὐτῶν οὕτως δοχιμάζειν" 

εὲ μὲν γὰρ πρὸς τὸν ἥλιον ἀφορῶσιν ὀξυδορχοῦντες, τού- 
τους ὡς οἰχείους χρίναντες φιλοῦσιν, εἰ δ᾽ οὐχ ὀξυδορχοῦντές 

εἰσι, τούτους τάχει δίτστουσιν ὡς ἀλλοτρίους [᾿ εἰ δὲ ἐπὶ τῆς θ8: 

Ἕλένης λέγοιτο, λέγει τὴν ὀξυδορχοῦσαν χαὶ πρὸς λαγνείαν 
ἀφορῶσαν. 

10 

Ρ 

τὸ 

149 τὸν δ᾽ ἐκ Πλυνοῦ᾽" 
555 Πλυνὸς χωρίον “ιβυχόν. 
{(χἀττὸ Καρικῶν ποτῶν) 
[ἀπτὸ ““ακεδαίμονος. Κᾶρες γὰρ 
ᾧχουν | ποτὲ τὴν “1αχεδαι- 
μογνέαν ᾿. ἢ 85 τόπος ἐν “Ιιβύῃ 
ὅ Πλυνός, ὅϑεν ἦν Ἄτλας, 
ἀπὸ ἄτλαντος δέ φασι χατά- 
γεσϑαι τὸν ΠΠενέλαον. "4τλαν- 
τος γὰρ Στερόπη, Στερόπης δὲ 
χαὶ Ὑπερόχου Οἰνόμαος, οὗ 
Ἱπποδάμεια, ἧς καὶ Πέλοπος 
᾿“τρεύς, οὗ Πενέλαος καὶ 4γα- 
μέμνων ἐξ ᾿Αερόπτης μητρὸς 
Κρήσσης. 555 

τόν τ᾽ ἐκ Πλυνοῦ τὸν {ήε- 
γέλαόν τε τὸν γεγνηϑέντα ἔχ 
τῆς ῥίζης τῶν ἀνϑρώπων ἐχεί- 
γων, οἵτινες ὑπῆρχον ἀπὸ Πλυ- 
γοῦ πόλεως «ιβύης καὶ οἵτι- 

γὲς ὑπῆρχον ἀπὸ τῶν Καριχῶν 
ποταμῶν τουτέστι τῆς “1αχε- 
δαιμονίας" [ Καριχὸς γὰρ καὶ 
ποταμὸς καὶ τόπος “αχωγι- 
κῆς ΤΙ: ᾿ ἸΠενέλαος γὰρ καὶ 

«“ίβυς καὶ “άχων ἦν οὕτω] 

Πλυνὸς πόλις Αιβύης, ὅϑεν 
ἦν “τλας  Πληιόνης "δὲν χαὶ ΑΡ.ΠῚῚ110 

᾿ἄτλαντος ζ΄ ϑυγατέρες, ὧν 
μία καὶ ἡ Στερόπη ᾿ Στερόττης 

50} Ῥίπᾷ. Ὁ καὶ Ὑπερόχου ἢ ἁ“ρπίνης τῆς ᾿σωποῦ ϑυγατρὸς χαὶ ἴ4ρε- 
ΧΠῚ 148 ος [ Οἰνόμαος, Οἰνομάου δὲ ᾿Ιπποδάμεια, ἧς χαὶ Πέλοτπτος 

᾿Δτρεύς 1 ὃς ἐν “αχωνιχῇ κατῴχησεν Τ' ᾿“τρέως χαὶ ᾿Αἐρόττης 56... Ἐατ.Οτ. 46) 
᾿“γαμέμνων καὶ ΠΠενέλαος  " ἡ δὲ ᾿ ΑΔ ερόπη ϑυγάτηρ ἦν Κα- Αρ. ΠῚ 19 
τρέως τοῦ Κρητός  ὅϑεν τὸν ενέλαον ἡμιχρῆτα εἶπε. 

10 ἡμιχρῆτα βάρβα-[βάρβαρον δέ, ὅτι ὃ Πέλοψ 

᾿ 8ὅ ρογ᾽ ἡ γὰρ μήτηρ Πενελάουχατά τινας μὲν «δός [ κατά 56Ἀ. Ριπά. Ο 
157 

ϑὺ 

18 πόλιν τῆς λακεδαιμονέας 2ὅ καὶ} πέλοψ 8 



10 

20 

20 

τ0 

᾿Αερόπη ἐκ Κρήτης ὑπῆρχεν, 
ὁ δὲ Πέλοψ “υδός, οἱ δὲ 
«Τυδοὶ βάρβαροι. διὰ τοῦτο 
οὖν ἡμιχρῆτα βάρβαρον. 
588 στὸ δὲ (οὐχ) ᾽᾿“ργεῖον 
(151) ἀπὸ χοινοῦ τὸ οὐκ, οὔτε 

Ἐπειὸν οὔτε ᾿Αργεῖον. 58 
Ἐπειὸν, οὐκ ᾿Αργεῖον" 
5. φασί τινὲς | ὅτε ἐν Ἤλιδι 
ἐγεννήϑη 1 διὰ τὸ τὸν᾽ Οἰνό- 
μαον ἐχεῖσε βασιλεῦσαι. φη- 
σὶν οὖν ὅτι οὔτε Ἐπειὸς οὔτε 
᾿Ἵργεῖος ἀχραιφνῶς. ᾿Αργεῖος 
δὲ νῦν ἀντὶ {τοῦδ “1αχεδαι- 
μόνιος ὡς Ὅμηρος ᾿Ἵργείην 
“Ἑλένην (Β 1601) 5588 

ΕἸΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

τινας δὲ Παφλαγών | βάρβαροι 
δὲ οἵ τε “υδοὶ καὶ οἱ Παφλαγό- 
γες. Ἐπειὸν, οὐχ ᾽Αργεῖον 
ἐγὼ μὲν οὕτω φημί" τὸν ἘἜπει- 
ὸν ἤτοι τὸν ᾿Ηλεῖον, τὸν οὐχ 
ἀκραιφνῆ χαὶ 1 χαϑαρὸν | ἘΜ δι, 
᾿Αργεῖον" 
Ἠλεῖοι. ἀπό τινος Ἐπειοῦ 
παλαιτάτου ]. ἄλλοι (582) δὲ 
οὕτω φασί᾽ τὸν οὐχ Ἐπειὸν 
ἤτοι ] Ἠλεῖον ] τὸν οὐκ ζ416- 
γεῖον ἀχραιφνῆ ἐν ταῖς γο- 
γαῖς, λέγουσι δὲ καὶ τὸ σχῆμα 
τοῦτο ἀττὸ χοινοῦ | οὐχ ἔστι δὲ 
ἀπὸ κοινοῦ, ἀλλὰ συνεχδοχή" τὸ 
γὰρ ἀτιὸ χοινοῦ σχῆμα ἐν τῷ 

πρώτῳ λόγῳ ἔχει τὴν ἀπόδοσιν, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ἀπὸ χοινοῦ 
λαμβάνεται οἷον φιλῶ σε, ἐττεὶ χαὶ σὺ ἐμέ, νοεῖται δὲ ἀπὸ 

χοιγοῦ τὸ φιλεῖς" ἡ δὲ συνεχδοχὴ ἐναντία ἐστὶ τῷ ἀπὸ κοι- 
γοῦ" ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ ἔχει τὴν ἀπόδοσιν ἐν τῷ πρώτῳ 
λόγῳ μὴ ἔχουσα μᾶλλον ὡς τὸ ᾿Επειόν, οὐκ ᾿Αργεῖον 
ἀκραιφνῆ. “ἰδοὺ τὸ οὐκ ᾿Αργεῖον ἀχραιφνῆ" δεύ- 
τερον ὃν τοῦ Ἔπειόν ἔχει τὴν ἀπόδοσιν, συνεχδεχόμεϑα δὲ 
ταύτην χαὶ ἐν τῷ Ἐπειόν λέγοντες Ἐπειόν, οὐχ ᾿46ρ- 
γεῖον ἀκραιφνῇ, ὥσπερ ἔχει χαὶ τὸ ὃ εἶπον δητόν᾽ ἐν 
γὰρ τῷ δευτέρῳ ἔχει τὴν ἀπόδοσιν᾽ ἐν τῷ πρώτῳ μὴ ἔχον 
μᾶλλον ἐν τῷ δευτέρῳ ἔχει προσχείμενον τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ 
ὅμως συνεχδεχόμεϑα αὐτὸ χαὶ ἐν τῷ πρώτῳ. Ἐχσὸ δὲ 
ἀχραιφνής ἐκ τοῦ ἀχεραιοφανγής τις εἶναι ἢ. 

102 οὗ πάππον" Τάνταλος χαλέσας τοὺς ϑεοὺς εἰς 

εὐωχίαν παρέϑηχε τὸν υἱὸν αὐτοῦ Πέλοπα ϑύσας, ἵνα φά- 
γωσι, τὸ φιλόξενον αὐτοῦ ἐνδειχνύμενος. οἱ δὲ γνόντες ἀπέσ- 
χοντο, μόνη δὲ 4ημήτηρ οὐχ ἔγνω διὰ τὸ μεμηνέναι αὐτὴν 

2 Λυδός 5.ῃ. ΑρΡ. Β 858 

θ οὐκ | δὲ 28 τοῦ | τὸ α 24 λέγοντες οὐκ 11 

1288)" 

ὐὐὰε ΜΗ δου με δδδωμμμνοι 

᾿ 

ἀΣυς ΒΟ νος κι. ὦ - ὦ ω 
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διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Κόρης, ὅϑεν λαβοῦσα τὸν ὠμοπλάτην 
᾿ ἔφαγεν. 5555 οἱ ϑεοὶ δὲ ] χατοιχτείραντες Τ' τοῦτον ἀφειψῶσιν 7255 86}. 
ἐν λέβητι βαλόντες χαὶ ὑγιῆ χαὶ ἀχέραιον ἀποχαϑιστῶσιν, Ἐἰμα. ΟἹ 40) 
ἀντὶ δὲ τοῦ βρωθέντος ὠμοπλάτου ἐλεφάντινον ὀστοῦν 

ὅ ἔϑεντο, ὃ χατὰ γένος τοῖς Πελοττίδαις ἐτύγχανε γνώρισμα 

χαϑάτστερ χαὶ τοῖς Σπαρτοῖς ἡ λόγχη]. ἀλλὰ τὸ μὲν μυϑῶ- ῬΙαί. ἃ εν. 
ϑὲς τοῦ λόγου τοιοῦτον, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἡμεῖς ἐπιλύο- πο Υἱπά. 21 
μεν ὁ Τάνταλος εὐσεβὴς χαὶ ϑεόσεπττος ἦν χαὶ ἱερεὺς καὶ 
φιλανϑρωπίᾳ τὰ τῶν ϑεῶν μυστήρια “τοῖς ἀμυήτοις " ὕστερον 
εἰπὼν ἐξεβλήϑη τοῦ ἱεροῦ καταλόγου. τούτου τὸν παῖδα τὸν 
Πέλοπα παντὸς σώματος νοσήσαντα πάρεσιν τομαῖς χαὶ χαυ- 

τῆρσι χαὶ ἰατριχοῖς χειρουργήμασι παντοίοις τμηϑέντα καὶ 
μόλις ὑγιῆ γεγονότα ὡς χαὶ λείψανον τῶν καυτήρων ἔχειν 
χαὶ τῶν τομῶν τὸν ὠμοπλάτην ἡμίτμητον χαὶ πολιὰν χαὶ 

1ὅ ὑπτολευχαίνουσαν διὰ τὴν τῆς σαρχὸς ἀσϑένειαν ἔφασαν ὡς 

ὃ πατὴρ τοῖς ϑεοῖς ἐπιξενωθεῖσι τοῦτον χατέτεμεν ἤτοι τῆς 

εἱμαρμένης τοιαύτης νοσώδους ἐλϑούσης αὐτῷ --- ϑεὸς γὰρ 
χαὶ ἡ εἱμαρμένη --- κατέτεμεν αὐτὸν ὃ πατὴρ ταῖς τῶν ἰατρῶν 
τομαῖς, εἶτα χαὶ τοῖς καυτῆρσιν, οἷς καὶ ἐάϑη. ἐπεὶ δὲ σαττέν 

20 τὶ τοῦ ὠμοπλάτου γέγονε γῆ χαὶ ἐτάφη, ἢ ὅϑεν ἢ χαὶ πολιὰ 
ἦν χαὶ ὑπολευχαίνουσα, ἐμυϑεύσαντο ὡς ἡ Δήμητρα βέβρωχε 

ταῦτα. "γαμφαῖσιν γαμφηλαῖς | σιαγόσιν ] ἢ. ᾿Ενναία χαὶ Ῥ 

Ἕρχυνα χαὶ ᾿Εριννὺς 

1 - 

ιὅ8 Ἕρχυνν᾽ Ἔριννὺς 5855 ἐπώνυμα 4ήμητρος. καὶ 

Καλλίμαχος Ἐριννὺν χαλεῖ τὴν 4Φήμητρα λέγων Ἔρινύι 
Τιλφωσαίῃ (ἴν. 207). 55854 χαὶ ᾿Εριγνὺς μὲν λέγεται ἢ : 

παρὰ τὸ τὰς ἀρὰς ἀνύειν καὶ πληροῦν ἢ παρὰ τὸ ἐν τῇ ἔρᾳ ἘΜ 874 
χαὶ ἐν τῇ γῇ ναίειν ] ὡς καὶ τὸ ᾿Ενγαία Τ' ἢ ὅτι ᾿Εριννύι Αγ. Ἐ10]. 
ὁμοιωθεῖσα μίγνυται Ποσειδῶνι χαὶ γεννᾷ τὸν ᾿Δρείονα ἵπ- 1111 

80 πον [. ἢ οὕτως" λέγουσι γὰρ ὅτι Ποσειδῶνος ἐρασϑέντος Ῥιοϊ. ἨφρΆ. ἢ 
αὐτῆς αὐτὴ εἰς ἵππον μεταβληϑεῖσα χαὶ μεταξὺ ἀγέλης 
ἱχετειχῆς εἰσφρήσασα τοὺς ἵππους ἐτάραξε διὰ τὸ ἀϑρόον 

2 Φι 

1 τὸν οἴη.8 τὴν 7 8. ὑγιᾶ 1 ΔΑ τῆς βρωϑείσης ὠκοπλάτης ὃ γ2 

18 ὑγιᾶ ς 14 τὴν ὃ γ2 20 τῆς ὠμοπλάτης ὃ γ2 26 τελφω- 

σαέης 8, 53 τη (γ᾽) τελφωσαέη ὃ 80 λέγουσι --- ὙοπίΖ. ΕΠΙΚΛ.Ο ΚΝ 4 

Ῥυΐοτσοῖι ραυου]δὴ --- 82 εἐσφρήσασα δα 5Β0ῃ. Ὁ Δ 846 γοΐθτί, ααοσῦχῃ Ὑ Ὁ 15 
πἰπηΐατη αὐδηίαμη αἰβουθραῦ, αἰζογὰπη ῬίοΟΙ μία ο0 νἱπαϊοαὶ 



10 

1ὅ 

20 

2 

80 

8ὅ 

712 ΕἸΣ ΛΥΚΟΦΡΌΝΑ 

ξένην ἵπτεον ἐπιστῆναι. ἔφη οὖν ὃ ἱπποφορβός᾽" πόϑεν 
αὕτη ἡ ἐριννύς; ἐντεῦϑεν οὖν ᾿Ἐρινγνύς. [ ἀλλὰ χαὶ ᾿ἀρχάδες 

οὕτως αὐτὴν τιμῶσιν. [54 Ἕρχυνα ἡ Τροφωνίου ϑυγάτηρ 

ἐν “εβάδι τῆς Βοιωτίας ἱδρύσατο " τὴν ϑεὸν ἢ καὶ ἀφ᾽ ἑαυ- 
τῆς ὠνόμασεν ἽἝρχυναν. 858! ϑουρία δὲ ἡ ὅδρμητικὴ 585 5 χαὶ 
ἔνϑους 858 διὰ τὴν τῆς Κόρης ἁρπαγὴν 588 586 ὡς ληροῦσι. 
τὸ δ᾽ ἀληϑές, ὅτε πᾶσιν ἀνθρώποις πολεμεῖ χαὶ ὥστπεερ 
ξιφήρης ἀναιρεῖ ἡμᾶς, κἂν 

ξιφηφόρος δὲ διότι 588 χαὶ ξιφηφόρον αὐτήν φασι χα- 
λεῖν, ὅτι 

ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἵδρυται ἡ 4 μήτηρ ξίφος ἔχουσα 5885. ὅϑεν 
ξιφηφόρον αὐτὴν εἶπεν. 5 

104Ἁ “ἄσαρκα | πολύσαρχα [ἃ μιστύλλασα καταγχό- 
ψασα εἰς μιχρά, ἐκ τοῦ μεῖον, ὥς φασι (Ε6 9939) [ καὶ τοῦ 
 τίλλω τὸ χόπτω | καὶ τροπῇ τοῦ διχρόνου εἰς δίχρονον. 
φάρυγὲ --- καὶ φάρος --- ἀντὶ ἐτύμβευσε τάφῳ ἔϑαψεν 
τοῦ 1 φάρυγγι]. Ἐπ (“ἘΜ 7885. ἐν τῷ τάφῳ συμβολιχῶς ἀντὶ 
ΕῸ 110θ20) τοῦ εἰπεῖν ἔφαγε. τάφον δὲ 
χαλεῖ νῦν τὴν ἐχείνης γαστέρα. τὸ ἐτύμβευσε τὸ σὲ δίχα 

τοῦ ν ἔστι μαχρὸν ὡς λῆγον εἰς μέρος λόγου" κοινὴ γάρ ἐστι 
συλλαβή. 

ἰδ τὸν ὠλενίτην χόνδρον τὸν | τῆς ὠμοπλά- 
του | χόνδρον. ] χόνδρος δέ ἐστιν ὀστέου μὲν νευρωδέστερος, 

γεύρου δὲ ὀστωδέστερος.͵] ᾿ἐνδατουμένη ἤτοι φαγοῦσα.ἢ 
1588 ὃν δὴ δὶς ἡβήσαντα᾽ τὸ ἑξῆς ἔστειλεν ὅ 

Ζεὺς τὸν Πέλοπα ἀγωνισόμενον εἰς τὴν πέτραν τοῦ Π76λ- 
σέειδος καὶ ἀναιρήσοντα τὸν τοὺς γαμβροὺς φονεύοντα ] 

Οἰνόμαον 1 8588 ἐν ταῖς πενϑεροφϑόροις βουλαῖς ταῖς 
ἀνάγνοις τοῦ Πῆηυρτίλου. πενϑεροφϑόροις δὲ, διότι τὸν 
Οἰνόμαον 8588 πενϑερὸν αὐτοῦ ὄντα ἀνεῖλεν ὃ Πέλοψ ταῖς 
τοῦ ἸΠυρτίλου βουλαῖς. 883: δὶς ἡβήσαντα τουτέστιν ἀνα- 
ζήσαντα. Ἐξ (ΕΜ) φησὶν οὖν ὅτι μετὰ τὴν χρεουργίαν τοῦ Πέ- 
λοπος οἱ ϑεοὶ ἀνεζωοποίησαν αὐτόν. 58 Ἐπ (ΕΜ 2795). ᾿ 

157 “Μαυμέδοντος ἱ τοῦ Ποσειδῶνος ἤρα γὰρ αὐτοῦ 
(καὶ [ ἁρπάξαι [ ἤϑελεν. ἢ Ναυμέδοντος τοῦ τῶν νεῶν βα- 

4 λυβάδ ὃ οἵη. ὁ 22 τοῦ γ1 ὠμκοπλάτης ὃ 21 τὸν ΟἿΆ. 8 

80 ὄντα, ὃ 8 82 φασιν 84 αὐτὸ 8ὅ (καὶ ΚΥὶ 

Ῥ 

Ῥ 

2458 

Ρ 

Αὐἶδὶ. Εν 
ΑδΊθθ90. 

ΠΡ ΉΥΝ 
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Ρ σιλέως ἢ ““αμέδοντος τοῦ  ἁλιμέδοντος ] χατὰ συναλιφήν. 

τ 

1 

20 

2 

85 

τὸν δὲ (Πέλοπας ἔστειλεν ὅ Ζεὺς ἀπὸ τῆς “υδίας. τὸ δὲ 
ἜἘ ρεχϑεὺς τινὲς μὲν ἐπὶ τοῦ Ποσειδῶνος, ἄλλοι δὲ ἐπὶ 
[ τοῦ Διὸς ἰ ἤχουσαν. 5 ὃν ὅντινα Πέλοπα δὶς ἀχμάσαντα 
χαὶ φυγόντα τὸν ἁρπαχτιχὸν πόϑον τοῦ] Ναυμέδοντος 
ἤτοι τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ τῶν νεῶν μέδοντος --- χἄν τινες 

μεταγραφιχὸν πταῖσμα Παομέδοντος ΤΤ ἔχωσιν --- ἔστειλεν 
ὁ ι᾿Ἐρεχϑεὺς ὃ Ζεὺς ἢ ὃ Ποσειδῶν ] παρὰ τὸ ἐρέχϑω τὸ 
χινῶ λεγόμενος Τ' ἔστειλε ποῦ; εἰς τοὺς “«Ἰαιτριναΐίους 

ἢ τὰς “αιτριναίας γυέας ἤτοι τοὺς τόπους χαὶ τὰ χωράφια 

ὥστε :τολεμῆσαι χαὶ νιχῆσαι καὶ [ φϑεῖραι ] τὸν γαμβροχτό- 
γον Οἰνόμαον. δὶς δὲ ἡβῆσαέ φησι τὸν Πέλοττα, ἐτιεὶ πιρῶ- 
τον ἤχμασε τὴν φυσικὴν ἡλιχίαν, δεύτερον δὲ χαταχοττεὶς χαὶ 
τυϑεὶς, ὥς φασι, τοῖς ϑεοῖς ᾿ ἀφεψήϑη χαὶ ἤχμασεν. ἠράσϑη 
δὲ! τούτου μετὰ τὴν ἀφέψησιν ὃ Ποσειδῶν, παρ᾽ οὗ ὁ 

Πέλοψ ἵππους πτερωτοὺς λαβὼν σὺν τῷ ὀχήματι ἀπελθὼν 
εἰς Ἦλιν νικᾷ τὸν μνηστηροχτόγον Οἰνόμαον χαὶ ἀναιρεῖ 
Ἐτὸν" ιβ΄ πρότερον νυμφίους ἀνῃρηχότα. οὕτω δὲ τοῦτον 
ἀναιρεῖ᾽ ἹἹπποδάμεια ἡ τοῦ Οἰνομάου ϑυγάτηρ | καὶ Εὐρυ- 
ϑόης τῆς Δαναοῦ ϑυγατρός | ἣ χαὶ παρὰ τοῦ ἰδίου πατρὸς 
ἐρωμένη χαὶ διὰ τοῦτο μὴ ἐχδιδομένη τιρὸς γάμον | χαϑὼς οἱ 

ἀχριβέστεροι τῶν ἱστορικῶν γράφουσιν Τ' ἠρᾶτο χαὶ παρὰ Πυρ- 
τέλου τοῦ ἡνιοχοῦντος τῷ ταύτης πατρί, υἱοῦ δὲ τυγχάνοντος 

Ἑρμοῦ 1 χαὶ Κλεοβούλης τῆς Αἰόλου ἢ Αἰπόλου ϑυγατρός Ὶ. 
αὕτη τὸν Πέλοπα ὡραῖον ἰδοῦσα μετὰ τὴν τῶν ιβ΄ νυμφίων 
ἀναίρεσιν ἔρωτι τούτου χατέσχετο | χαὶ τῷ Πυρτίλῳ φησὶ 
συνεργῆσαι τῷ γεανίσχῳ εἰς τὴν χατὰ τοῦ πατρὸς γνίχην. ὅ 
δὲ ταῖς χοινιχίσι τῶν τροχῶν τοὺς ἥλους οὐχ ἐμβαλὼν ἐποίησε 
τὸν Οἰνόμαον ἐν τῷ τρέχειν ἡττηϑῆναι χαὶ ἀναιρεϑῆναι παρὰ 
τοῦ Πέλοττος ἐχτιεσόντων τῶν τροχῶν ] "ἢ", ὥς τινες λέγουσιν 

(5001. ΑΡ. Α 702), ἀντὶ σιδηρείων ἥλων ἐμβαλὼν τῷ ἄξονι τοῦ 
ἅρματος χηρίνους χαὶ οὕτως ἥττησε Πέλοψ Οἰνόμαον [. ἐδί- 
δου γὰρ ὁ Οἰνόμαος τοῖς μνηστῆρσι τὴν Ἱπτοδάμειαν ἐτὶ τῶν 

᾿οἰχείων ἔχειν ἁρμάτων ϑεὶς πέρας τοῦ δρόμου χαὶ ἔπαϑλον 
τοῦ γάμου τὸν Κορίνϑιον ἰἐἰσϑμόν, εἰ δυνηϑεῖεν ἀφιχέσϑαι 

2 { Πέλοπα) Βαεΐνη. 

7230 

᾿ 

ἈΡ. 6Ρ. 23 

Ἔβ6ΠΟ]. ΑΡ. 
Α 152 

ἘΑΡ.} 

508, Ὁ Β104 
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μέχρι τούτου, αὐτὸς δὲ ὄπισϑεν τούτου ἐλαύνων μετὰ δόρατος 
χαταλαμβάνων αὐτοὺς ἀνγρει. τότε δὲ οὕτω νιχηϑεὶς δο- 
λίως χαὶ ἀναιρούμενος χατηράσατο τῷ Ηυρτίλῳ γνοὺς τὴν 
ἐπιβουλήν, ἵνα ὑπὸ Πέλοπος ἀπόλλυται, δ' καὶ γέγονεν 
ὕστερον. λαβὼν γὰρ ὅ Πέλοψ Ἱπποδάμειαν χαὶ διερχόμενος 
ἐν τόπῳ τινὶ διψησάσης αὐτῆς ἀνεχώρησεν, ἵνα ὕδωρ αὐτῇ 
χομίσῃ. ἀναχωρήσαντος δὲ τοῦ Πέλοπος ἸΠυρτίλος ἐπεχείρει 
βιάζειν Ἱπποδάμειαν. ἐλϑόντος δὲ Πέλοπος καὶ τοῦτο ἀχού- 
σας τὸ παρ᾽ αὐτῆς, ὥς φασι πολλοί, περὶ Γεραιστὸν ἀχρω- 
τήριον δδίττει τὸν Πυρτίλον. ὅ δὲ τελευτῶν ἀρὰς ἀρᾶται - 
τοῖς Πελοπίδαις δεινάς, αἵ καὶ πιετελήρωνται ὕστερον γεγνη- 
ϑείσης 1 μᾶλλον χαὶ τῆς χρυσῆς ἀρνὸς 1] Ἑρμοῦ βουλαῖς τοῦ 
ἹΠυρτίλου πατρὸς | ἐν τοῖς ᾿“τρέως ποιμνίοις, ὅϑεν τὰ δεινὰ 

τῆς τραγωδίας ἔπη ]. ἡ δὲ Γεραιστὸς ἀποθανόντος ἐχεῖ τοῦ 
ἸΠυρτίλου Πυρτῶον πέλαγος ὠνομάσϑη. ὁ δὲ Πέλοψ εἰς 
Ὠχεανὸν ἐλϑὼν χαὶ Ἡφαίστῳ ἁγνισϑεὶς λαβὼν Πίσσαν τὴν 
Οἰνομάου βασιλξίαν χαὶ τὴν ᾿Ἵπίαν Πελασγίαν λεγομένην 
Πελοπόννησον ὠνόμασε !!. περὶ δὲ τοῦ ὅτι ὃ Ποσειδῶν ἠράσϑη 
Πέλοπος μετὰ τὴν ἀφέψησιν οὕτω μυϑιχῶς χαὶ ὃ Πίνδαρός 
φησι τοῦ γαιήοχος ἐράσσατο ---χεχαδμένον (Ο1 38) χαὶ 
πάλιν ὡς ἀπὸ ἔτοῦ" Πέλοπος λέγει ἐμὲ δ᾽ -- ϑυγατρός 
(Ὁ. 125). χαὶ ταῦτα μὲν ὃ Πίνδαρος περὶ τοῦ ὅτι ὁ Ποσειδῶν 
Πέλοπος ἠράσϑη φησὶ μυϑιχῶς 1 ̓ ΑἽ΄πολλώνιος δὲ ὁ Ῥόδιος 
χαὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς ἱπτοδρομίας φησὶ γράφων ἐν δὲ -- 
δαέξαι. τὸ δὲ ὅτι ὃ Ποσειδῶν μετὰ τὴν ἀφέψησιν ἠράσϑη 
Πέλοπος ὑπόνοια ἤτοι ἀλληγορία ἐστίν. ὃ γὰρ Πέλοψ τερώην, 
ὡς ἔφημεν, πολύνοσος χαὶ πάρετος ἦν᾽ ἐττεὶ δὲ ἀφειψήϑη 
τουτέστι ἀγήβησε χαὶ ἰάϑη, ὡς ἔφημεν, ἠράσϑη τούτου ὁ 
Ποσειδῶν τουτέστι ϑυμικὸς χαὶ ἀνδρεῖος ἐγένετο" τοὺς "γὰρ" 
ϑυμιχοὺς καὶ ἀνδρείους χαλοῦσι παῖδας | χαὶ ἐραστὰς Τ' Ποσει- 

8 τῶ μυρτέλω 11 ΑΡ. ] τὸν μυρτέλον α 4 ἀπόληται γ2 ΑΡ. 508. Ὁ 
60 διψησάσης α 50],.ὄ [) ] δεψώσης ΠῚ ΑΡ. 8 καὶ --- κυρτέλον | δια- 

βληϑεὶς παρ᾽ ἑπποδαμείαβ ὡς βιάζων αὐτὴν (80ῃ. Ὁ 1.1.) ἢ, ὥς οἱ πολλοί 

φασι, πειράζων αὐτὴν ῥίσττεταε παρὰ πέλοπος περὶ γεραιστὸν ἀκρωτήριον 1] 

12 μᾶλλον --- χρυσῆς 1 “' τῆς χρυσομάλλου ὁχ Ἐπιγ. ΟΥ. 998 ὦ Ρ1Ὸ]]. 2 
20 (40) ποσειδῶν ἐξεῖλκε α ὁ ἐξεῖλε ὃ 21 (121) γε] τὲ 

δέκα α ὀλέσας (128) “νηστῆρας 24 (152) πεπονεέατο, δηρεόωντες 

(155) τῷ δ᾽ ἐπὶ μυρτέλος ἐκ στήϑους γράφων (ἢ γράφω) ἤλ. ἵππι. 
Ἵ 



ΣΧΟΛΙΑ {{:] 

δῶνος ᾿ καὶ ἔτι τοιοῦτον Τ τὸ δὲ δοϑὲν αὐτῷ παρὰ Ποσεὶϊδῶνος Ῥαϊ. Τπον. 80 
ἅρμα πλοῖον ἦν πτερὰ ἔχον τὰ λαίφη | μεϑ᾽ οὗ ἀπελϑιὼν θ8:: 
χαὶ ἔχων ἐν αὐτῷ τὸ ἴδιον ἅρμα ἐξελθὼν νιχᾷ τὸν Οἰνό- 

μαον]. "ἀλλ᾽, ὦ φίλε, μὴ ΤἸζέτζου χίνει φρένας λέγων τὰ 
ὅ πάντα σοι πλατυτέρως γράφειν᾽ ἀντὶ σαφηνείας γὰρ ἀσά- 

φειαν τῷ τύλήϑει ποιήσει λετττολογῶν πᾶσαν ἱστορίαν καὶ 
ἀλληγορίαν ἐπάγων ἐν οὐχ ἀλληγορημένοις μύϑοις «υχό- 
φρονος ἢ. πόϑον ἁρπαχτήριον ἐπεί, ὥς φησι μυϑιε- 
χῶς, ᾿ἐρασϑεὶς) ὃ Ποσειδῶν ἥρπασεν αὐτόν ]. ῬΡ 

1 10Ὁ8 Ἐρεχϑεὺς ὁ Ποσειδῶν ἢ ὃ Ζεὺς ἰ παρὰ τὸ ἐρέχϑω 185 

τὸ χινῶ Τ ἔπεμψεν αὐτὸν | εἰς τὴν “αίτριναν, ἥτις ἐστὶ Ῥ 

χωρίον τῆς Ἤλιδος | ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ὃ Ἐρεχϑεὺς Ζεὺς ] 
ἤτοι ἡ εἱμαρμένη ἰ ἢ ἡ ϑάλασσα ὃ χαὶ Ποσειδῶν ] πολεμῆσαι 
Οἰνομάῳ (101), ἔπεμψε δὲ αὐτὸν ἀπὸ “υδίας ᾿ ἢ ἀτπτὸ Παφλαγο- 

508}, Ὁ Α5 Ο189 

1 γίας χατά τινας (808. ΑΡ. Β 8358). γύεας᾽ τὸ γυι χἂν ὃ προσ- 

γεγραμμένον ἔχει, ὅμως βραχύ ἐστι διὰ τὴν σύγχρισιν τῶν 

φωνηέντων χαὶ χασμωδίαν" τὰ γὰρ τοιαῦτα πάντα χοιναί 

εἰσι συλλαβαί. 

ἘῈΜ 56153 

ΘΕΡΡ 

109 λευρὰν | λείαν εὐρεῖαν χαὶ πλατεῖαν ) ἀλετρεύ- 

20 σοντα 1 δραμεῖν μέλλοντα 1] Πόλπιδος πέτραν “τὴν 

Ἤλιν", 

1πῆτα 38 

2 

100 τοῦ Ζηνὶ δαιτρευ- 

ϑέντος᾽" αὐχμοῦ κατασχόντος 

τὴν λιν ἐχρήσϑη σφαγιάσαι 
αὐτοὺς ἐπὶ τῇ παύσει τοῦ 
αὐχμοῦ παῖδα εὐγενῆ χαὶ ἐσφα- 
γίασαν ἑχόντα Πόλπιν τινὰ 
λεγόμενον καὶ εὐθέως ἐρράγη 
ὑετός. οἱ δὲ Ἤλεῖοι ἐποίησαν 
Ὀμβρίου Διὸς ἱερόν, ἔν ᾧ 
ἐστιν ἀνδριὰς τοῦ Πόλπι- 
δος. 558 

Μόλπις γάρ τις Ἠλεῖος εὐγε- 
γὴς αὐχμοῦ χατασχόντος τὴν 
Ἦλιν ἐκ χρησμοῦ ἀχηκχοὼς 
σπαυϑῆναι τὸν αὐχμὸν εὐγενοῦς 

γέου σφαγιασϑέντος τῷ Διὶ 
αὐτὸς ἑαυτὸν ἔδωκεν εἰς σφα- 

γὴν χαὶ εὐθέως σφαγιασϑέν- 
τος ἐρρύη ὕετός. ᾿Ηλεῖοι δὲ 
ἱερὸν ᾿Ομβρίου ΖΦιὸς ἐποίησαν, 
ἐν ᾧ ἵσταται χαὶ ἀνδριὰς 
ἘΠΠόλπειδος ἢ. 

Μόλπιδος οὖν πέτραν τὴν ᾿Ηλίν φησιν, ἔνϑα χαὶ 

4 ἀλλ --- 8 Δυκόφρονος Ογη. γ1 
ἘΜ οἷ. 2051 88 φασιν ἔνϑεν 8 

10 ἔχῃ ὃ γῖ, γ2 τὰ3 19 δ λέαν 
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ἠγωνίζετο ὃ Οἰνόμαος μετὰ τῶν μνηστήρων τῆς ϑυγατρὸς 
αὐτοῦ Ἱπποδαμείας χαὶ νικῶν 
ἀπέχτανεν. ἐλθὼν οὖν Πέλοιν 
χαὶ ἀγωνισάμεγος ἐνίχησε τὸν 
Οἰνόμαον καὶ ἔλαβε τὴν Ἱπ- 
σποδάμειαν. 559 

ὅ ὑφ᾽ ἫἩραχλέος ἀναιρεϑείς. 

1061 γαμβροχτόνον᾽ δόλῳ 
γὰρ ἐνίχησεν ὅ Πέλοιν τὸν 
Οἰνόμαον κατὰ βουλὴν Ἵσττο- 
δαμείας χαὶ Πυρτέλου 553 585, 
οἵτινες τοὺς τροχοὺς τοῦ ἅρ- 

ματος αὐτοῦ ἐποίησαν ἐν τῷ 
τρέχειν ἐχπεσεῖν ἐχβαλόντες 

τὰ σίδηρα τὰ ἔξω τιεπηγμένα 
χαὶ χατέχοντα τοὺς τροχοὺς 

πρὸς τὸ μὴ ἐξέρχεσϑαι ἐν τῷ 
τρέχειν. 585 

αὐτοὺς 555 51 

Ἐχαὶ ἀναιρῶν" [ ἐκ τῶν χρα- οι. Ριπά, 

γέων ἐχείνων ναὸν ἔμελλε χατα- ΤΥ (Πη924 

σχευάσειν ὥσττερ καὶ ᾿Ανταῖος 
χαὶ Εὔηνος ] χαὶ Φόρβας | χαὶ ἤβ6801. Ὁ 
“Πομήδης ὅ Θράξ ἢ χαὶ Κύχνος «(, 

γαμβροχτόνον ῥαίσαντα 

τὸν Οἰνόμαον  φϑείροντα |. 
γαμβροχτόνον δὲ λέγει τὸν 
Οἰνόμαον διὰ τὸ ἀναιρεῖν τοὺς 
μνηστῆρας τῆς ϑυγατρός. | καὶ 
γαμβροχτόνος μὲν ὃ χτείνων 
τοὺς γαμβρούς, γαμβρόχτονος 
δὲ ὃ χτανϑεὶς ὑπὸ γαμβροῦ. 
χαὶ τὸ πενϑεροχτόνος (οἷ. 161) 

χαὶ πενϑερόχτογος χαὶ τὰ λοι- 
στὰ ὁμοίως. τὰ γὰρ τοιαῦτα 

πάντα δύο τόγους ἐπιδέχονται, τὰ μὲν ἐνεργητικὰ τὸν παροξύ- 
τόνον οἷον ὃ γαμβροχτόνος ὃ χτείνων τοὺς γαμβρούς, τὰ δὲ 
σπαϑητιχὰ τὸν προτταροξύτονον οἷον τὸ γαμβρόχτονος ὃ χταν- 
ϑεὶς ὑττὸ γαμβροῦ. 

102 Καὸδμῖλος λέγεται ὃ 
Ἑρμῆς παρὰ τοῖς Τυρσηγοῖς. 
Ογαηι. ΑΡ ΤΥ 9124 ΤΈΘ 29023 

105 ἤρτυσε. τὸν δὲ λοῖς- 
σϑον" παίζει ὃ ““Πυχόφρων εἰς 
τὸ λοῖσϑον [ ποτήριον |. 5858 5 
φησὶν οὖν 558 τὸν ἔσχατον] 
σχύφον πιὼν τοῦ Νηρέως 
555 55 ἀντὶ τοῦ τὸ τελευταῖον 
πόμα 8558} τῆς ϑαλάσσης! πιὼν 

102 Καδμέλου" Καὸμίλος ὃ 
Ἑρμῆς | βοιωτιχῶς ΤΥ (Α1.219)] 
οὗ καὶ Κλεοβούλης υἱὸς ὁ υρ- 

τίλος ὃ Οἰνομάου ἡνίοχος. 

1093. ἔἤρτυσε | χατεσχεύ- 
ασε!. τὴν ἱστορίαν ὄτεισϑεν 
εἰς πλάτος εἶπον ἢ (1410). 

τὸν δὲ λοῖσϑον ἐχπιὼν 
σκύφον καὶ [ ποτήριον | τοῦ 
Νηρέως ἢ τὸν δὲ λοῖσϑον 
ἐχπιὼν σκύφον ἔδυψε χαὶ 

8 ἀπέκταινεν 8 ἀπόκτεινεν 85 

δαίσοντα νΊ οτη. ὃ 
λος Ηδγ. 1 1022. 1,.  Κάδμελος 

15 ἐκβαλόντες δὲ 8 καὶ ἐκβαλόντες 88 
9 πενϑεροφϑόροιβ 88. 90 ῥέσαντα ἃ 

ἜΣ, 
Ῥιμᾷ, Ὁ 
ΧΙΘ 

ΕῸ ὅϑδιε!,: 

» 

24 Καδμι- 
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55 ἢ τὸν δὲ λοῖσϑον ἐχπι- 
ὧν σχύφον 5 εἰς τὸ χαλού- 
μενον ἀπ᾿ αὐτοῦ Πυρτῷον 
πέλαγος χατέδυ. 5858 58ῦ τὸ ἑξῆς 
διχῶς χαὶ τάφους Νηρέως 
χαὶ σχύφον. 5 

11 

ἐχολύμβησεν εἰς τοὺς τάφους 

τοῦ Νηρέως τοὺς φερωγύ- 
μους ἤτοι εἰς τὸ ἀπ᾽ αὐτοῦ 
ἹΠυρτῶον πέλαγος, ὡς ἔφην. 
τὸ δὲ σχῆμα χαριεντισμός ἐστι 
καὶ ἀστεῖσμός. ὁ δὲ Νηρεὺς ἘΜ θ044ο 

μυϑιχῶς μὲν δαίμων ἐστὶ ϑαλάσσιος | οὗ χαὶ Δωρίδος τῆς ΑΡ.1 11. 8 

παρὰ τὸ γήχω. ἢ 

10ῦὅἷ χη λές ] μιασμός 

τὸ δὲ πανώλεϑρον κηλῖ- 

δα΄ χατηράσατο γὰρ ὃ ἤῆϊυρ- 
τίλος τῷ γένει τῆς “Ιπποδα- 
μείας 58) διότι ὡς ἐρῶν αὐτῆς 

εἰς τὴν ϑάλασσαν ἐρρίφη, ὥς 
φησιν Πἰὐριπίδης ἐν Ὀρέστῃ 
(990). 558 5ὅ ὁ μυρτίλος ἧ- 
γίοχος Οἰνομάου, Ψύλλα δὲ; 
ὄνομα ἵππου]. 8 

δύπος. “Ἐρ (ΕΜ 5105) 

πανώλεϑρον χηλῖδα᾽ ἔἜχαὶ 
τοῦτο ἐρρέϑη ἢ ὅτι διπτόμενος 
εἰς τὸ πέλαγος χατηράσατο τῷ 

γένει τῆς ᾿Ιπποδαμείας καὶ τοῦ 

Πέλοπος. ϑωύξας χυρίως 

ἐπὶ τοῦ συρίξας Τ' νῦν δὲ | χα- 
ταρασάμενος. ἉΨύλλα [|[ καὶ 
ρπιννα (161) ἵπποι Οἰνο- 
μάου, ὧν ἦν Πῆῃυρτίέλος ἡνίοχος. 

᾿Ὠχεανοῦ αἱ Νηρηίδες | ἀλληγοριχῶς δὲ Νηρεὺς ἡ ϑάλασσα  εοἈ. Ο411.1 40 

20 "δπλαῖς ταῖς ὄνυξιν" ἔσην ἁρπυίαις. καχῶς δὲ εἶπε 

τὸ ἀπὸ μέρους σχῆμα᾽ ποσὶ γὰρ ὀφείλων εἰπεῖν ἴσην 
ἁρπυίαις ὅπλαῖς εἶπεν. ἍἌρπυιαι δὲ μυϑιχῶς δαίμονές 

τινες ἢ ̓Δ“ελλὼ καὶ Ὠχυπέτη [ χαὶ Κελαινώ 1 Ἴριδος ἀδελφαὶ 
χαὶ ϑυγατέρες Θαύμαντος χαὶ Ἤλέχτρας τῆς ᾿Ὠχεανοῦ ϑυγα- 

τρός. ἅρπυιαι δὲ λέγονται χαὶ ὄρνεά τινα ἁρπαχτιχά | ὅϑεν 
ἐμυϑεύσαντο χαὶ τὰς τοῦ Φινέως ϑυγατέρας "ἘἜράσειαν χαὶ 

“ρτεύρειαν ὄρνεα εἶναι ἀφαρτιάζοντα τὴν τροφὴν ἀττὸ τοῦ 
στόματος τοῦ γέροντος ]. ἅρπυιαι δὲ ἀλληγοριχῶς οἱ ἄνε- 
μοι 1 ὡς καὶ νῦν ὅ παρὰ τὸ ἔν τῷ ἀέρι πέτεσϑαι ". ἴσην 
δὲ τὸ ε ἀλλαχοῦ μὲν μαχρόν, νῦν δὲ βραχύ ἐστιν. εἰ δὲ χαὶ 
μαχρὸν δεχϑῇ, οὐχ ἔστιν ἐπταισμένος ὃ στίχος, ἀλλ᾽ ἔχει 
πάϑος τὸ λεγόμενον χωλίαμβον. τοῦ γὰρ ἐαμβιχοῦ μέτρου 
Ἐ ὡς ἢ χαὶ τοῦ ἡρώου εἰσὶ π-τάϑη διάφορα. ἔ 

ΕΘ 80:8 
(8601. « 2941) 
Ης5. Θ265 ὃ 

ΕΘ 1.1. (10. 
ῬΑ]. ὅπου. 98 

Ἐ6 1.1. (Ὁ) 

4 κατέδυσε 8 

Ἄρη. ΠῚ 211 

ὅ καὲ --- θ καὶ | ἢ --- ἢ ἴ 28 Κελαινὼ Υ̓ογρ. 
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108 τόν δ᾽ αὖ τέταρτονγ᾽ 
ΡΙ μετὰ τὴν ᾿“λεξάνδρου τελευ- 

τὴν “ηιφόβῳ ἐγαμήϑη ἡ “Ἐλέ- 
γη ]. λέγει οὖν τὸν 4ηίΐφοβον 

ὅ λαβεῖν τὰ δευτερεῖα τοῦ πο- 
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80 

λέμου. ὃ γὰρ Ἕχτωρ εἶχε τὰ 
πρωτεῖα, οὗτος δὲ μετ᾽ ἐχεῖ- 
γον ἦν ἄριστος τῶν τοῦ Πρι- 
μου παίδων. 588) δαισφάλ- 
του δὲ] τῆς ᾿Ελένης 1" διὰ τοῦτο 
εἶπε πάλης 58 ἐπειδὴ δι᾿ αὐ- 
τὴν συνέστη ὃ πόλεμος᾽ 595 58 
δεύτερος δὲ μετ᾽ ᾿4λέξανδρον 
γαμεῖ τὴν Ἑλένην. 53 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

108 τὸν 
γυμφίον τὸν 

δὲ τέταρτον 
αὐθόμαιμον 

ὄψεται χαὶ ἀδελφὸν | τοῦ 
χέρχου χαὶ [| ἱέρακος 1 τοῦ 
χαταρραχτῆρος | καὶ ἀναιρε- 
τιχοῦ Τ τοῦ “Ἔχτορος" λέγει δὲ 
τὸν Δηίφοβον᾽ ὅντινα χηρύ- 
ξουσι χαὶ ἀνυμνήσουσι λα- 
βόντα τὰ δευτερεῖα τῆς 
δαϊσφάλτου παλαίστρας. 
καὶ οἱ μὲν δαΐσφαλτον πάλην 
τὴν Ἑλένην λέγουσιν ἀντὶ τοῦ" 
ἧς ἕνεχα πολλοὶ σφάλμασι καὶ 
ἀτυχήμασι περιέπεσον | ἐγὼ 

δὲ τὰ σφαλλόμενα χαὶ μετατιίτστοντα παλαίσματα τοῦ πί- 
λέμου οἷον ἀντὶ τοῦ" ὅντινα 4]ηΐφοβον κηρύξουσι τὰ δευτε- 
ρεῖα ἔχειν τῶν πολεμιχῶν παλαισμάτων μετὰ τὸν ἢ Ἕχτορα. 
καὶ τοῦτο ψεῦσμα τοῦ τιοιητοῦ" ] μετὰ γὰρ τὸν ̓  “Ἔχτορα Τρω- 
ἔλος ὃ ἀδελφὸς ἽἝἜχτορος χαὶ οὐχ ὃ 4Ὠηίφοβος ἐν τοῖς πολε- 

μιχοῖς ἐδευτέρευεν 1. ἢ οὕτως, ὅτι δεύτερος αὐτὸς γαμεῖ τὴν 
“Ἑλένην μετὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον. 1 ἢ ἴσως καὶ δαΐσφαλτον πά- 
λην καλῶς ἔχει λέγειν τὴν “Ἑλένην, χίρχον δὲ χαταρραχτῆρα 
καὶ] ἅρπαγα Ὑ τὸν ᾿4λέξανδρον]" μετὰ γὰρ τὸ ἀχϑῆναι Φιλοχτή- 
τὴν ἀπὸ “ήμνου χαὶ τοξευϑῆναι ὑττ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἀναιρεϑῆναι 
τὸν ᾿λέξανδρον Ζ4ηίφοβος τὴν Ἑλένην ἔγημεν ἢ χαὶ τοῦ Πριά- 
μου αὐτὴν ϑεμένου ἔπαϑλον τῷ ἀριστεύσαντι χατὰ πόλεμον 
καὶ λαβὼν ταύτην αὐτὸς ὡς ἀριστεύσας, καϑάπερ ἄλλοι φα- 

σίν (50}01. ΤὉ).42 251), ἢ μόνος αὐτὴν ἀφελόμενος, ὡς Εὐριπίδης 
ἐν Τρωάσι φησίν (βθοαᾳ. 9ὅ9. 900). 

111 ἐν δὲ δεμνίοις τὸν πέμπτον εἰδωλοπλάστῳ 
προσχαταξανεῖ ῥέϑει καὶ ] σώματι ἐξ ὀνείρων ἐστρο- 

112 ἐξ ὀνείρων πέμπτον βημένον τουτέστι ποιήσει αὐ- 

ἐστροβημένον τὸν ᾿Αχιλλέα] τὸν ἐν ὀνείροις φάντασμα ὃ αὐ- 
φησί 7" 588 κατ᾽ ὄναρ γὰρ αὐτῇ τῆς" βλέποντα χινεῖσϑαε χαὶ 

2. 50ῇῆ. ΑὮὸ ῶ 951 50}. δ.210 

16 παλαίσματα | σφάλματα ἃ 29 (959) πόσες | νέκυς ὦ 

᾽ 

Ρ 

ΒΌΡΙα 13. 

Ὄ 

Ῥ 
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ἐμίγη οὗτος. 5558}  ἐστρο-] ταλαιπωρεῖσϑαι ὥσπερ συνου- 
βημένον δὲ ἀντὶ τοῦ | τετα-] σιάζοντα αὐτῇ. 1 λέγει δὲ τὸν Ῥ 

ραγμένον 1. 8 ᾿ἄχιλέα. 

118 ῥέϑει νῦν μὲν τῷ ὅλῳ σώματι | χυρίως δὲ μόνῳ Ῥ ΤΕ6 491: 
τῷ προσώπῳ, παρὰ τὸ ὁᾷον τὰ ἤϑη τῆς ψυχῆς δι᾿ αὐτοῦ 
φαίνεσϑαι. 

114 τὸν μελλόνυμφον"}] 114 τὸν μελλόνυμφον 

μυϑεύονται γὰρ ὅτι μετὰ ϑά-] τὸν Τχιλέα τὸν ἐν “1δῃ γῆ- 
γατον ᾿Αχιλλεὺς ἠγάγετο Ἰή-᾿ μαι μέλλοντα τὴν Μήδειαν. 
δειαν τὴν Αἰήτου ἐν μαχάρων  μυϑεύονται γὰρ ὅτι ἐν μαχά- 
γήσοις. 585 ρων νήσοις αὐτὴν ἔγημε ϑυγα- 

τέρα οὖσαν Αἰήτου ] χαὶ Εἰδυίας τῆς ᾿Ὡχεανοῦ ϑυγατρός]. Αρ.Ὀ10}.1129 

Κυταϊχὴ δὲ ἡ Πῆήδεια᾽ Κύτη Κύταια δὲ πόλις Κολχίδος} Ῥ 
γὰρ 1 πόλις Κολχίδος |. 55 ὅϑεν αὐτὴν Κυταϊχὴν ἔφη. 

οὗ δὲ Κόλχοι Ἰνδιχοὶ Σχύϑαι εἰσὶν | οἱ χαὶ «Ζαζοὶ καλούμενοι ἘΘΡ 1088 
σελησίον οἰχοῦντες ᾿Αβασγῶν τῶν πρὶν Πασσαγετῶν ὧν Νῖο. Α 249 
Κόλχων τὰ φάρμαχα αὐϑημερινὸν ἀναιροῦσιν. ᾿ εἰς δὲ Κόλ- 56. Ῥιπά. Ο 
χους Αἰήτης ἀφίχετο ὡς μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ τῆς Κορίνϑου βασι- διΠ8ϊ8ι Ὁτ, 

λείᾳ. «Αἰήτης γὰρ καὶ ᾿4λωεὺς Ἡλίου παῖδες χαὶ ] Πέρσης κ 189 
τῆς ᾿Ωχεανοῦ ϑυγατρός |. διεῖλε δὲ ὁ Ἥλιος τοῖς παισὶ τὴν 

βασιλείαν χαὶ τὴν μὲν ᾿«“ρχαδίαν ᾿“λωεῖ δέδωχε, τὴν Κό- 

ριγϑον “ἐήτῃ. Αἰήτης δὲ μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ Κορίνϑῳ παρέ- 
ϑετο ταύτην φυλάττειν Βουνῷ Ἑρμοῦ χαὶ νύμφης υἱῷ, αὐ- 
τὸς δ᾽ εἰς Κόλχους ἀφίχετο ἐντειλάμενος Βουνῷ φυλάττειν 
τὴν τῆς Κορίνϑου βασιλείαν, ἕως οὗ ἢ αὐτὸς ἤ τις τῶν ἐξ 

αὐτοῦ ἵχοιτο!. ἐν Κόλχοις δὲ ὁ Αἰήτης γήμας Εἰδυῖαν τὴν ΑΡ.Ὀ101.1129 
᾿Ωχεανοῦ ϑυγατέρα | ἐν Κυταίᾳ πόλει 1 Πήδειαν καὶ ἅψυρτον Ῥ 

γεννᾷ]. ἀδελφαὶ δὲ «Αἰήτου | καὶ ᾿“λωέως | ἤτοι Ἡλίου ϑυγατέρες ἴν. 88 56ι. Ρίπά. 
Κίρχη καὶ Πασιφάη,χαϑ᾽ ἑτέρους (ἴ8]. Ὁ. 158) καὶ Καλυψώ |. περὶ 

΄ 

18 Κύτη | Κύτα ϑίθρῃ. 15 νδικοὲ οἵ. Ἠϊδί. ὙΠΙ| 184 οὐ ΑἸ 6χ. 980 Τ' 

Ζι»δικοὶ ἨοἸδῦ. Βίθρῃ. 1815 οἕ καὶ --- 10 ᾿Αβασγῶν | 1, δῖ ααὶ οβδοηῦ (Α ΡΠ. 

ΠῚ 18) οὗ αυδ6 ἰοοα ἱποοϊθγθηῦ (Αὐτῦ. ΡΟΥΪρ!. 113) ΒΥΖΑΠΌΙ πο ἱρπογαθαῦ 
τἀθιηααθ Αθαϑρὶ οατὰ ΒΥ Ζαη 15 (Ρτοο. ΠῚ 4171 Β) ἰὰπὶ Τχοίχίβ (Ηἰϑύ, Κ᾽ ὅ85) 

ποίββϑίτηϊ οαᾶπῦ 16 Μασσαγετῶν 1 ΘΥΤΟΙ 1Π646 οτΐα8, αποα ΑΥὐἹηθηΐδθ Πα Θ ἢ. 
Ατᾶχθη (ποταμὸς Σκυϑέας 50}. ΑΡ. 4902) οὐπὶ 4]ἴθυο Ατᾶχϑ οοηΐπαϊί, ααἱ 

Μαββαρθίδεατη ἢΠπ65 ρουιηθαΐ (βίσα Ὁ. ΧΙ 80). οὗ, Ηἰβί. Χ]ΤΙ 899 28 Βουνῷ 

ἰζοσαπι 1. 24, ουίΐο ἴπ βοχίο νϑῦϑὰ μη 6]Ϊ 
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80 

᾿“λωέα διαιρέσεως Θεόπομπος ὅ Χῖος 1 Εὐμήλου τοῦ Κο- εὐ 8 

80 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

δὲ τῆς “Ἡλίου βασιλείας εἰς τοὺς αὐτοῦ παῖδας “ἐήτην χαὶ ἮΝ ΡΙ 

ρινϑίου 1 ἱστορικοῦ ποιητοῦ μέμνηται λέγοντος" ἀλλ᾽ ὅτε --- ἴν. 8788. 
γαῖαν}. σημείωσαι δὲ τοῦτο ὅτι οἱ μὲν πολλοὶ τῶν ἱστορι- , 
χῶν (κ 139 ὁ. 561.) Πέρσης καὶ ᾿Ηλίου παῖδάς φᾶὰσι τὸν Αἰή- : 
τὴν 1 χαὶ ᾿“4λωέα, ὃ δὲ Εὔμηλος οὗτος ᾿Αντιόπης καὶ Ἡλίου. κοι. Ῥιπᾶ, 

ἄλλως" τοῦτο δισσῶς ἱστορεῖται. οἱ μὲν γάρ φασιν ὅτι ἘΡιοΙ. κι. 
χατ᾽ ὄναρ ὃ ᾿«ἀχιλεὺς μιγεὶς τῇ Ἑλένῃ ἰδεῖν αὐτὴν ἐπεϑύ- Ἵ 
μησεν ἐρωτιχῶς ἔχων ἀπὸ τοῦ ὀνείρου χαὶ ἠξίωσεν ἐλϑεῖν 
ἐπὶ τὸ τεῖχος, ἵνα αὐτὴν ϑεάσηται᾽ πεισϑέντες οὖν οἱ Τρῶες 

σιροσήγαγον ἐπὶ τῷ τείχει, ὁ δὲ ἰδὼν ἐπὶ πλείω ἔρωτα διδ- 
τέϑη αὐτῇ. οἱ δὲ οὕτως ὅτι ἰδὼν αὐτὴν πρῶτον ἐπὶ τῷ 
τείχει ἔρωτι συνεσχέϑη χαὶ ἠξίωσε τὴν μητέρα αὐτοῦ συμ- 
πρᾶξαι αὐτῷ εἰς τὸ συμμιγῆναι αὐτῇ. ἡ δὲ χατ᾿ ὄναρ ἐποί- 
ησὲν ὡς δοχεῖν αὐτὸν αὐτῇ συνέρχεσθαι χαὶ οὕτω παρεμυ- 

ϑήϑη. εἰδωλοπλάστῳ δὲ τῷ δι᾽ ὀνείρων ἔρωτι χαὶ τῷ 

εἰδωλοπιλάστῳ χάλλει αὐτῆς ἐχπυρώσει αὐτόν. 
110 ξεινοβάχχη δέ 5858΄' ::ὀ [ξεινοβάχχης τῆς Πηδείας, 

ἐξεβαχχεύϑη καὶ 55" 58 
δι᾿ αὐτὸν ἀνεῖλε τὸν ἵψυρτον, Ἅψυρτον χατέτεμε τὸν αὐτῆς 
τὸν ἴδιον ἀδελφόν. 558 ἀδελφὸν μεληδόν. 
ἡ δὲ ἱστορία παρ᾽ ᾿Α΄πολλωνίῳ τῷ Ῥοδίῳ χεῖται, μέμγη- 
ται δὲ χαὶ Πίνδαρος λέγων 86ε64ᾳ. ῬΊ 125 ϑέσφατον -- 

127 ἀχάμπτοις. τὸ δὲ πλάτος τῆς ἱστορίας χγατὰ Φερεχύ- : 

δὴν χαὶ ἑτέρους (56. ῬΙπᾷ. Ῥ. ΤΥ͂ 198) ἔχει οὕτως" ἢ Σαλμωνέως ΑΡ. ὈΪΠ0|Ὶ.1 
χαὶ ᾿Αλχιδίχης ϑυγάτηρ ὑπῆρχε Τυρὼ παρὰ Κρηϑεῖ τρεφο- 
μένη τῷ Σαλμωνέως ἀδελφῷ. ταύτῃ μιγεὶς Ποσειδῶν διδύ- 
μους παῖδας γεννᾷ Πελίαν καὶ Νηλέα, οὗς ἡ μήτηρ ἐχτίϑησιν 
ἱπποφορβίοις. τραφέντες δὲ ἀνέγνων τὴν μητέρα χαὶ τὴν 
ἐχείνων μητρυιὰν χτείνουσι Σιδηρὼ καίπερ φυγοῦσαν ἔν τῷ 

2 ὁ Κορένϑιος ἰίογατμη 560. Ηρ5. Ε' ῥ. 28 Οαἰβί. Ἐὔμολπον οοιταρίο 

οοαά, ΡιΙπᾶ. (Ὀυδολπι. ἃ. ].). ἱπύου δαοίοτοβ Τ Ζθίζαθ ργϑθίου 1Πππὶ ΒΟ ΠΟ] Ἰαβίδτη 

ΠΘΙΠΊΟ οϑί, ἀπᾶρ Οὐ πίμίθτη ἔαϊββθ ἘΠπτηθίατη αἴβοοῖθ ροίαουῖῦ ϑ (4) κὲν 

τὴν ἀρκαδέαν γί ἔναιεν τὴν ([) αὐτὸς ἀνὴρ εἰς ὕστερον ἄλλος ἵκοιτο . 

(8) ἢ ἐξ αὐτοῦ τίς ὧδ᾽ ὥχετο κολχέδα ἐς αἴἷαν α 19 συνεφιλεώϑη 8 

24 (126) ϑανέμεν αἰολιδᾶν 81 ἐκεένων 1 ἴταπα! οἱ Αρο!οάουῖ 
γοῦα ογδμΐ 
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τῆς Ἥρας τεμένει. Νηλεὺς δὲ στασιάσας μετὰ Πελίου ἧχεν 

εἰς ΠΠεσήνην καὶ χτίζει Πύλον. Πελίας δὲ ἐν Θεσσαλίᾳ οἰκῶν 10. 96 
ἐξ Αναξιβίας τῆς Βίαντος ἢ Φιλομάχης τῆς μφίονος ἔσχεν 

ζάχαστον, Πεισιδίχην, Πελόπιαν, ᾿Ιπποϑόην, “Ἄλκηστιν. Κρη- 
ϑεὺς δὲ χτίσας ᾿Ιωλχὸν ἐκ Τυροῦς τῆς αὐτοῦ ἀδελφιδῆς γεννᾷ 

«“ἴσονα, ᾿Αμυϑάονα, Φέρητα. ) μετὰ δὲ Κρηϑέα Πελίας ἐβα- ἴ. 107 
σίλευσεν ᾿Ιωλχοῦ, ᾧ χρησμὸς ἦν [ ὑπό τινος τῶν ἐξ Αἰόλου Ῥιπά. Ρ 

ϑανεῖν ὧν εἷς ἦν χαὶ Ἰάσων παῖς Αἴσονος ὑπάρχων καὶ Τ᾿ 1535 
Πολυμήδης τῆς ΑἸὐτολύχου[. ὡς γοῦν πάντας ἀγνήρει τοὺς ΑΡ. 1.1. 148 

«Αἰολίδας ὅ Πελίας | ἔμελλε "δὲ" καὶ τὸν ᾿Ιάσονα ἔτι βρέφος 
ὄντα ὡς Αἰολέδην ἀνελεῖν, νύχτα βαϑεῖαν οἱ τούτου τηρή- 
σαντες συγγενεῖς ] σορῷ Τ τοῦτον βαλόντες μετὰ δαχρύων ἐξ. 

ἄγουσιν ὡς δῆϑεν ϑανόντα. ὑπαγαγόντες δὲ εἰς τὸ Χείρωγὸς 
ἄντρον δεδώχασιν αὐτὸν ἀνατρέφεσϑαι χαὶ παιδεύεσϑαι, χα- 
ϑάπερ χαὶ τοῦτο Πίνδαρος λέγει (196). αὔξην δὲ λαβὼν ἡλι- 
κίας κατῆλϑε τοῦ ἄντρου | χαὶ χατὰ μὲν ᾿““Ἴπολλώνιον καὶ τοὺς 

λοιποὺς (561... ῬΙπᾷ. 183) περὶ τὸν ἥναυρον ἠροτρία ποταμόν. ὃ 
δὲ Πελίας χαὶ ] πάλιν Τ' χρησμὸν λαβὼν ἤκουσεν ἀττὸ μονοττε- ἴν. 5180 

δέλου ἐφυλασσεσϑαι", χαϑάττεερ καὶ Πίνδαρος λέγει τὸν μο- 
γοχρήπιδα πάντως ἐν φυλαχῇ σχεϑέμεν μεγάλῃ 

(188). τοῦτον γοῦν μαϑὼν τὸν χρησμὸν ϑύσας τῷ Ποσειδῶνι 56}. ἴν. 188 
πάντας ἐπὶ τὴν ϑυσίαν χαλέσας εἶδε μονοχρήπιδα τὸν ᾿1ά- 
σονα᾽ διαπεραιούμενος γὰρ τὸν [ἄναυρον ποταμὸν ἄλλο μὲν 
ἐξεσάωσεν ἐπ᾽ ἰλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερϑε κάλλιπεν αὖϑι 
πέδειλον ἐνισχόμενον προχοῇσι χαϑάπερ φησὶν ᾿Απολ- 

λώνιος. [ ἐδὼν οὖν ὃ Πελίας αὐτὸν μονοπτέδιλον ἤρετο" σὺ τί ΑΡ.Ὀ10].1108 
ἂν ἐποίησας, εἴ πως ἦν χρησμὸς ὑπό τινος ἀναιρεϑῆναέ σε; 

ὅ δὲ βουλῇ τῆς Ἥρας φησίν" ἐπὶ τὸ ἀγαγεῖν τὸ χρυσόμαλλον 
δέρας ἔστειλα ἂν αὐτόν. τὸ δὲ χρυσόμαλλον τοῦτο δέρας ἦν 
τοῦ χριοῦ, ὃς τὸν Φρίξον εἰς Κολχίδα διεπόρϑμευσεν. ἐχεῖ 
δὲ τοῦτον, ὥς φασιν, ἔϑυσε Φυξίῳ Ζιὶ χαὶ ἐν "ρεος ἄλσει 
χερέ τινα δρῦν “τοῦτο" ἀπεχρέμασεν. ἐφύλασσε δὲ τοῦτο 
δράχων [ ὅσον πεντηχόντορος ναῦς μήχει τὲ πάχει τε, 
ὥς φησι Πίνδαρος (450). Τ' χατὰ γοῦν τὴν αὐτοῦ χρίσιν ὃ 

τ 
8 Φυλομάχης 4. 4 Πελόπειαν Α. 11 του α Ῥ τοῦτο ϊ 

12 σόρῳ ἐν δώμασε Ῥίπα. 18 ἀπαγαγόντες {7 ἱ 

ΓΥΘΟΡΒτοηΐβ ΑἸθχαπᾶγα. 11. θ 

“- 
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Πελίας χελεύει αὐτὸν τὸν Ἰάσονα ἀπελϑεῖν χαὶ κομίσαι τὸ 
δέρας αὐτοῦ. ὃ δὲ τῆς ᾿Αργοῦς ἐπιβάς, ἥτις λαλιστάτην εἶχε 
τὴν τρόπιν ἐκ τῆς Δωδωναίας δρυὸς ὑπάρχουσαν, καὶ σὺν 

αὐτῷ ἔχαὶ ἑτέρους ἄνδρας μϑ' λαβὼν ὥστε, εἶναι “τοὺς ἢ 
πάντας γ΄ | κατέπλευσεν εἰς τὴν Κολχιχὴν καὶ παρεχάλει “ἐή- 
τὴν δοῦναι αὐτοῖς τὸ δέρας. ὅ δὲ ἔφη δοῦναι, ἂν τοὺς 
Ἡφαιστείους πυρπνόους χαλχόποδας ζεύξωσι ταύρους καὶ 
σπεείρωσι τοὺς δράχοντος ὀδόντας, οὗς εἶχεν αὐτὸς Αἰήτης 

τῆς ᾿Αϑηνᾶς δούσης αὐτῷ μέρος ἐκ τῶν ἐν Θήβαις σπαρέν- 
των τῷ Κάδμῳ. Ἰήδεια δὲ ἡ Αἰήτου ϑυγάτηρ ἐρασϑεῖσα 
Ἰάσονος φαρμάχοις αὐτὸν χρίσασα χαὶ τοῦ πυρὸς τῶν ταύ- 
ρων διεφύλαξε χαὶ νυχτὶ περὶ τὸ δέρας τοῦτον ἀπάγει χαὶ 
γοητεύσασα τὸν δράχοντα τοῦτο ἀφείλετο καὶ τοῖς ᾿4ργοναύ- 
ταῖς συναπέπλευσε λαβοῦσα μεϑ᾽ ἑαυτῆς καὶ τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῆς Ἵψυρτον. διώχοντος δὲ «ἐήτου μεληδὸν τὸν ἅψυρτον 
τέμνουσα ἔρριπτεν εἰς τὴν ϑάλασσαν. συλλέγων δὲ ὅ Αἐή- 
της τὰ τοῦ παιδὸς μέλη τῆς διώξεως ὑστέριζεν, εἶτα Κόλ- 

χους ἀπέστειλεν εἰς δίωξιν αὐτῶν. αὐτοὶ δὲ Ἦριδανὸν καὶ 
Συρτίδας νήσους χαὶ Σειρῆνας παρέπλευσαν Ὀρφέως χι- 
ϑαρίζοντος" Βούτης δὲ μόνος ἐξῆλϑε πρὸς αὐτάς. μετὰ δὲ 
Σειρῆνας παρέτελευσαν Χάρυβδιν, Σκύλλαν | χυαγνέας [ Πλα- 
χτάς" Θέτις δὲ αὐτοὺς διεβίβασεν Ἥρας παραχλήσει. Θρι- 
γαχίαν δὲ παραπλεύσαντες ἔχουσαν βοῦς Ἡλίου εἰς Φαιακέαν 
ἦλθον πρὸς ᾿“Ἵλχίνοον βασιλέα. τῶν δὲ διωχόντων αὐτοὺς 

Κόλχων οἱ μὲν ἐν τοῖς Κεραυνίοις ὄρεσι παρῴχησαν, οἱ δὲ 
εἰς τὴν Ἰλλυρίδα χαὶ τὰς ᾿Α΄“Ψψυρτίδας νήσους, τινὲς δὲ εἰς 

Φαιαχίαν. ᾿«“ρήτη δὲ ᾿ἸΙάσονα χαὶ Π]ήδειαν συνέζευξε καὶ εβ' 
ϑεραπιαινέδας αὐτοῖς παρέσχεν. οἱ δὲ Κρήτην σταρατιλεύ- 
σαντες, Αἴγιναν, Εὔβοιαν καὶ “Ζοχρίδα εἰς Ἰωλκὸν ἵχοντο 
τὸν πάντα πλοῦν τέσσαρσι μησὶν ἀνύσαντες. Πελίας δὲ 
ἀπεγνωχὼς τὴν ἄφιξιν τῶν ᾿ργοναυτῶν Αἴσονα ἀνελεῖν 
ἠθέλησεν, ὃ δὲ ϑύων ταύρου αἷμα «στιὼν ἀπέϑανεν. ἡ δὲ 
᾿Ιάσονος μητὴρ ἑαυτὴν ἀνήρτησε νήπιον παῖδα Πρόμαχον 
ἀπολιποῦσα. χαὶ τοῦτον Πελίας ἀνεῖλεν. ὅὃ δὲ ᾿Ιάσων τὸ 
δέρας δοὺς εἰς τὸν ᾿Ισϑμὸν πλεύσας Ποσειδῶνι τὴν ᾿«“ργὼ 
ἱεροῖ, Πήδειαν δὲ παραχαλεῖ μετελθεῖν Πελίαν ἕνεχεν τοῦ 

12 ἐπάγεε γ2 19 ᾿ἀψυρτέδας οἀα. Αρ. 184 25 Κεραυνίοις 

ν. ὕγαρι. 181 οὗ, “Ζκαστος ἴθ. 144 82 ἤϑελεν Ὁγ2 Αρ. ᾿" 

10. 127 
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φόνου τῶν ἑαυτοῦ συγγενῶν. ἡ δὲ χριὸν ἀφεψήσασα ἄρνα 
ποιεῖ χαὶ αἱ τοῦ Πελίου ϑυγατέρες ὁμοίως ἀφεψῆσαι ϑέ- 
λουσαι τὸν Πελίαν ἀνεῖλον αὐτόν. "άχαστος δὲ διώχει Ἰωλ- 

χοῦ Πήδειαν χαὶ Ἰάσονα χαὶ « χρόνους ἐν Κορίνϑῳ διέτρι- 
βον. Ἰάσων δὲ λαβὼν Γλαύχην τὴν Κρέοντος οὐ μιχρῶς τὴν 
Μήδειαν ἐλύπησεν, ἣ φαρμάχοις Γλαύκχην ἀνελοῦσα | καὶ 
Κρέοντα Ὶ χαὶ τοὺς ἰδίους παῖδας ]έρμερον χαὶ Φέρητα ξίφει 
διαχρησαμένη ἐφ᾽ ἅρματος δρακόντων πτερωτῶν εἰς ᾿49ή- 
γας ἀποδημεῖ χαὶ συνοιχήσασα Αἰγεῖ τῷ Πανδίονος γεννᾷ 
Ἰῆδον. ὕστερον δὲ τῷ Θησεῖ ἐπιβουλεύσασα ἐχβάλλεται 
τῆς πατρίδος μετὰ τοῦ παιδός, ὃς βαρβάρων ἐπιχρατήσας 
τὴν ὑτε αὐτὸν ἹΠηδείαν ἐχάλεσε χαὶ στρατεύσας ἐν Ἰνδοῖς 

τελευτᾷ. Πήδεια δὲ ἄγνωστος εἰς Κόλχους ἧκε καὶ τῷ πατρὶ 

τὴν βασιλείαν δίδωσι πάλιν Πέρσην ἀνελοῦσα τὸν ἀδελφὸν 

ἐχείνου τὸν αὐτὸν ἐχβαλόντα τῆς βασιλείας. οὕτω. μὲν οἱ 
πολλοὶ τῶν ἱστοριχῶν τὸν τῶν ᾿Αργοναυτῶν ἀπόπλουν εἰς 
Κόλχους γενέσϑαι φασὶ τοῦ ᾿Ιάσονος εἰπόντος Πελίᾳ ὅτι, εἰ 

ἔγνων τὸν ἐμὲ μέλλοντα ἀνελεῖν, ἀπέσταλχα ἂν αὐτὸν τὸ 
χρυσοῦν δέρας ἀποχομέσαι μοι χαὶ τοῦ Πελίου χατὰ τὴν αὐτοῦ 
χρίσιν αὐτῷ ἐπιτάξαντος τοῦτο ἀποχομίσαι͵]. ὃ δὲ Πίνδα- 
ρός (ΡΤ) φησιν ὅτι χατελϑὼν ὅ Ἰάσων ἀπὸ τοῦ Χείρονος 
ἄντρου καὶ γνωρισϑεὶς τῷ πατρὶ “χαὶ τοῖς συγγενέσιν 

ἀριστοποιεῖται καὶ συνευωχεῖται αὐτοῖς, εἶτα πρὸς Πελίαν 
ἀπελϑὼν ταχέως μέσον ὄχλου ττολλοῦ ] τὴν τῶν προγόνων 
βασιλείαν ἀτήτει. ὃ δὲ Πελίας ὑπέσχετο δοῦναι αὐτῷ πρῶ- 
τον εἰπτὼν αὐτὸν ἀπελϑεῖν εἰς Κολχίδα καὶ τὴν Φρίξου ψυ- 

χὴν 1 ἀναχαλέσασϑαι τρὶς κατὰ τὸν νόμον" ἔφη γὰρ ὑπὸ δει- 
μάτων γυχτερινῶν ϑορυβεῖσϑαι διὰ τὸν Φρίξον. εἰ γοῦν 
ἀπέλθῃς σὺ, φησὶ", χαὶ οὕτω ποιήσεις χαὶ τὸ δέρας κομέ- 
σεις --- νέος γὰρ εἶ, ἐγὼ δὲ γέρων --- δίδωμί σοι τὴν βασιλείαν!. 

τοῦτο δὲ εἶπεν, ὡς ἀπελθὼν ἀναιρεϑῇ ὑπὸ τοῦ δράχοντος.] 
τὰ δὲ τοῦ Πινδάρου ῥητὰ οὕτως ἔχουσιν 180 ἐστάϑη -- 
102 ὄχλου χαὶ μετ᾽ ὀλίγον πάλιν φησὶν 201 οὐ --- δά- 

σασϑαι. 

10 ἐπεβουλεύουσα ὃ γὶ ΑΡ. 11 ἀττικῆς ὁ 12 ἐν οπι. 17 οἵ, Αρ. 
82 (160) ἀταρβάντοιο α ἀταρβάτοιο νἹ ἀταρβάκτοιο ὃ ἀτὰρ ἀφόβου 

βάκταιο ν2 38 (261) νῶεν [ Ἰαοῦπἃ ὦ ναοῖσε ν2 
: Ν 

ΒΟ, Ετ. 
Μρά. 2604 

180 

218 

148. 218 

5608), ἰὉ. 281 

280 

1τ0 
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Οἰνώνης φυγὰς") 4ἔγιναν τὴν ᾿Ασωποῦ ϑυγατέρα Ζεὺς κοι. Ὁ ΑἸ8ι εἰς εὐνὴν εἶχεν εἰς τόπον καλούμενον Φλιοῦντα. τοῦ δὲ Σισύφου τῷ ᾿σωπῷ ἀπαγγεέλαντος τὴν τοῦ “ιὸς μῖξιν ὅ ᾿σωπὸς πρὸς τὸ μαϑεῖν τἀληϑὲς ἠπείγετο. Ζεὺς δὲ γνοὺς ὅ τόδε τὴν μὲν εἰς γῆσον ἐπώνυμον μετέβαλε, τῷ δὲ Σισύφῳ δέδωχε τιμωρίαν ἐν τῷ “Ἵδῃ ὥστε λίϑον τινὰ φέρειν ὁ Ἐρομ, Ῥιπα, ( μέγαν. τῆς δὲ Αἰγίνης τεχούσης τὸν Αἰαχὸν χαὶ διὰ τὸ δια- 1189. 91 τρίβειν μόνον ἐν τῇ γήσῳ δυσχεραίνοντα [ προσηύξατο | τῷ τοῖν “Πέ, ἕνα οἱ ἐχεῖσε μύρμηκες μεταβληϑῶσιν εἰς ἄνδρας, ὃ χαὶ 10 γέγονεν. ἢ} 
᾿ Ρ 118. ὅν ποτ᾽ Οἰνώνης" [] ἄλλοι δὲ τὸ περὶ "τῶν" μυρ- Οἰνώνη ἐχαλεῖτο ἡ «“Ἵἴγινα,) μήχων οὕτω φασὶν ὅτε Πη- ἀφ᾽ ἧς ἔφυγεν ὅ Πηλεὺς φο-] λεὺς ἀνελὼν τὸν ἔδιον ἀδελφὸν γεύσας τὸν ἰ ἔδιον ] ἀδελφὸν ἔφυγε χαὶ ἐλϑὼν ἐν Θετταλίᾳ 1 Φῶχον!. εὐξαμένῳ δέ ποτε ἠπόρει στρατοῦ καὶ εὐξάμενος τῷ ΑἸαχῷ οἱ μύρμηκες ἐγέ-} τῷ δεὶ μετεβλήϑησαν οἱ μύρ- γοντο ἄνδρες 558 ὅϑεν χαὶ Πυρ-] μηχὲς εἰς ἄνδρας, ἐξ οὗ χαὶ μιδόνες 5. λέγονται ΠΠυρμιδόνες. 

φυγὰς ὅ Πηλεύς" ἢ Αἰακοῦ γὰρ χαὶ Ἐνδηέδος παῖδες Αν. Π 20 Τελαμὼν χαὶ Πηλεὺς καὶ Φῶχος ἀδελφὸς αὐτῶν ἐχ Ῥαμάϑης 108. ὝΠΟ Ν μιᾶς τῶν Νηρηέδων ὃν Φῶχον ἐν γυμνασίῳ Πηλεὺς δίσχῳ κοι. Ῥιπᾶ. Ν' πλήττει, Τελαμὼν δὲ τὸ μετάφρενον ξίφει χαὶ ἀνεῖλον αὐ 35 τόν ] ὅϑεν πταρ᾽ Αἰαχοῦ διώκονται τῆς Αἰγίνης. καὶ ὅ μὲν Τελαμὼν τὴν Σαλαμῖνα γῆσον οἰκεῖ" ] Κυγχρεὺς "γὰρ" ὅδ] )ὅ Ποσειδῶνος χαὶ Σαλαμῖνος τῆς ᾿ἀσωποῦ χτείνας ὄφιν τὴν 8 461 γῆσον λυμαινόμενον ἐβασίλευσεν αὐτῆς, ἄπταις δὲ τελευτῶν ἴῃ. τὴν βασιλείαν Τελαμῶνι χατέλειψε φυγόντι πρὸς αὐτόν. ὃ ' δὲ Πηλεὺς | χατὰ Φερεχύδην | χαϑαίρεται ὑπ᾽ Εὐρύτου τοῦ "βοῖι. Ῥιπά, Υ Αχτορος, οὗ ϑυγατέρα ᾿Αντιγόνην λαμβάνει. ἀναρτηϑείσης ἴ 5 δὲ ἐκείνης [ ᾧχετο εἰς Φϑίαν χαὶ Θέτιν ἄγων ἐττὶ τῶν ἕχι- κοι. Ῥιπά, 1. . πων οἰχεῖ ἐν Φαρσάλῳ χαὶ Θετιδείῳ, ὃ χαλεῖται ἀπὸ τῆς . Θέτιδος ἡ πόλις, χατὰ μὲν Φίλαρχον, ὅτι ὁπλισαμέγη τὰ ὅπλα ἔφευγε τὸν “Ἥφαιστον (χαὶδ μὴ πληρώσασα τούτου τὸν. 

ϑι Ξ 

15 8608. ΒΑ 189 
-.«͵«-.-... 

12 οἐνώνεια 5 28 "ἐ ξὐρυτέωνος Α. 1. . 82 »' Φύλαρχον 88 ἔφυγε ΓΙ 5].. Ῥιηά. (καὶ) δ 1. 8᾽ Μοῖϊ. 
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ἔρωτα, πληγεῖσα δὲ τὸν πόδα ὑπτ᾽ αὐτοῦ σφύρᾳ ἐν Θετταλίᾳ 
ἐλϑοῦσα. ἰᾶται ἐν τῷ ἀττ᾽ αὐτῆς χληϑέντι Θετιδείῳ  χατὰ δὲ ει. Εατ. 
Εὐριπέδην, ὅτε 1 διωχομένη ὑπὸ Πηλέως ἡ Θέτις μετήλλατ- ἌΝ 

τὲεν ἑαυτὴν [ἰ ὡς ὃ Πρωτεὺς εἰς διαφόρους ἐδέας | ἐχεῖ δὲ 5ομο!. Ῥίπά. Ν 
χατέσχεν αὐτὴν ἐν σηπίας μορφῇ χαὶ ἐμίγη αὐτῇ, ὅϑεν καὶ ΕΥΔΟΣ 

Σηπιὰς χωρίον αγνησίας 1 Θετταλιχῆς. οὕτω γοῦν φῦυ- Ἠρν. ΥΙ 188 
γάδα Οἰνώνης ἤτοι Αἰγίνης τὸν Πηλέα φησίν" Τ ἡ γὰρ .4ἴ- 84: 
γινα πρῶτον Οἰνώνη ἐλέγετο [ ἀπὸ Οἰνώνης τῆς Βουδέωνος 56ι. Ριπᾶ. Ν 
ϑυγατρός, καϑά φησι Πυϑαίνετος ἐν τῷ α΄ Αἰγινητῶν 5] ὙἹ ὅ8 

«Ἵἴγινα δὲ μετεχλήϑη, ὡς πάντες φασίν, ἀπὸ «Αἰγίνης τῆς Αρ. ὈΪδΙ. 
᾿σωποῦ. διὰ δὲ τὸν φόνον Φώχου ἡ μήτηρ αὐτοῦ Ψαμάϑη ὁ Ὡρᾷ τὶ 

λύχον μέγαν ἐποίησε διαφϑείρειν τοὺς βόας Πηλέως, ὃν πά- ΧΙ 3880) 

λὲν αὐτὴ ἀπελέϑωσε Θέτιδος παραχλήσει. 1 οἱ δέ φασιν ὅτι 8 901 
ἡ Θέτις τοῦτον ἀπελίϑωσε τρώγοντα τὰς βόας, ἃς Πηλεὺς 

ἄποινα ἔστελλεν ᾿Αχάστῳ ὑπὲρ ᾿ἄχτορος τοῦ ἐχείνου υἱοῦ, ὃν 
ἄχων ἀγεῖλεν (ἐν) χυγηγεσίῳ. [ οἱ δέ φασιν ὅτι ὅ Πηλεὺς κειι. Ατἰδιά. 
χιρὸ Θέτιδος Πολυμήλην εἶχε γυναῖχα τὴν ἄχτορος ϑυγατέρα, ὅπ' ἐρυλρξε 
ἧς ἀδελφὸς ἴρος, οὗ παῖδα Εὐρυτίωνα ἐν χυνηγεσίῳ ἄχων 
Πηλεὺς ἀναιρεῖ ἕνα ὄντα τῶν ᾿Αργοναυτῶν. 

110 μύρμων᾽ ληροῦσιν ὅτι Αἰαχὸς ἐξ Αἰγίνης Ζ᾽ιὲ Δρ. ΤΙ 157 
γεγγηϑεὶς ἐν τῇ ἀπ᾽ αὐτοῦ Αἰγίνῃ νήσῳ κατελείφϑη μόνος] 
ἠτήσατο δὲ τῷ “Φιὶ καὶ ὃς “τοὺς ἢ μύρμηχας ἀνϑρώπους ἐποί- 

ησε (8415) [[ χαϑὰ χαὶ Ἡσίοδος ἐν τῇ | ἡρωιχῇ γενεαλογέᾳ | 56ι. Ρίπα. Ν 
φησίν 8664. 56Χ νΥ. 50}. ῬΙπᾶ. . χαὶ ταῦτα μὲν τὰ ληρώδη καὶ λυ» 
μυϑικά ] Θεογένης δὲ ὃ ἱστορικὸς ἐν τῷ περὶ «Αἰγίνης φ᾽γν. 
ὀλιγανϑρωπούσης τῆς νήσου τοὺς ἐν αὐτῇ ἐν σπηλαίοις οἱ- 

χεῖν ἀχατασχεύους ὄντας χαὶ τοὺς μὲν γεωργουμένους καρποὺς 

ἐν τοῖς σπηλαίοις τίϑεσϑαι, τὴν δ᾽ ἐκ τούτων ὀρυττομένην 
γῆν εἰς τὰς γεωργίας ἀναφέρειν ὡς ὑπτιάντρου τῆς νήσου τε- 
λούσης χαὶ μᾶλλον ἐπὶ τῶν πεδινῶν. “ἰακὸς δ᾽ ἐλϑὼν μετά 
τίνων ἐχ Πελοττονήσου χαὶ οἰχήσας τὴν νῆσον ἐξημέρωσεν 
αὐτὴν πάντα διδάξας τὰ πρὸς πόλεμον χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν 

9. δε Αἐγινητικῶν 8οἦν. Ῥιίπα. 10 (ἐν) οαπι Ἐπάοοῖδ᾽ ΜηροΙΙ. 
11 πολύμηλον α Πολυμήλαν Ἐπ. Π. 1 200153 ν. ΠΙπᾶ. δα 5608. Α΄. 

21 δ αὐτῆς γ2 22 "τοὺς ΑΡ. ]. 1. 8416 28 δαθοὸ γϑομμ. 
δα 560}. Ρὶπᾶ. Ὁ ὙΠ1|Ι.265. γρίζα! 2 ϑεαγένης Π Μπθ6}}. ΕῊΘ 

ΙΝ δ11:: : νὴ τ δὲ 
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ὅσοις ἄνϑρωποι χέχρηνται. ὅϑεν ἐμυϑεύσαντο ὅτε Αἰαχῷ 
χαριζόμενος ὅ Ζεὺς τοὺς τῆς «4ἰγένης νήσου μύρμηχας ἀνϑρώ- 
πους ἐποίησε | " τουτέστιν ὃ ἡ εἱμαρμένη 1 χαὶ ὅ νοῦς Αἐα- κοι. Ὁ ΑΘ 
χοῦ  --- Ζεὺς γὰρ χαὶ ἡ εἱμαρμένη 1 χαὶ ὃ νοῦς λέγεται ] ---- (Ὀΐορ. ΤΟΤΕ 
μετέστρεψεν αὐτοὺς χαὶ μετερύϑμισε πρὸς τὸ χατ᾿ ἀνϑρώ- 56ιι. Ῥίηά. 1. 
ποὺς πράττειν τὰ σύμπαντα ἔργα αὐτῶν . ἡ δὲ “4ἽἼγενα κοι. Ριπὰ. ΝῚ 

αὕτη νῆσος μία τῶν Σποράδων ἐστὶν ἀντιχρὺ χειμένη τῆς 
᾿ΑἽττιχῆς ἄποιχος, ὡς ἔφην, ᾿Αργείων ὑπάρχουσα" ] μετὰ γὰρ] 
«Τακεδαιμονίων ΤΤ ἐλθὼν Αἰαχὸς ταύτην χατῴχησε ᾿ καὶ Τριά- ἔξοῖι. Ῥιπά, 
κων ᾿Αργεῖος μετὰ τελευτὴν ΑἸϊαχοῦ σὺν σπλήϑει ἐλθὼν ᾧχη- ΤΕΥ 
σεν «Αἴγιναν ]. οἱ δ᾽ ᾿Αργεῖοι τοῦ ΦΙΙωριχοῦ γένους εἰσίν. ] ἴν. 89 

Ἐξξάπεζον ] ἑξάπουν." Ρ 

οὐ λέγει οὖν ὅτι ὃ Πη- 
λεὺς αὐτοὺς ἄνδρας ἐποίησεν 

ἐχ μυρμήχων, ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ 
πατρὸς γεγονότας ἄνδρας ἐχεῖ- 
γος ἠνδρείωσεν εἰς δύναμιν" 

ἀνδρώσας " ἐπὶ" μὲν Αἐα- 
χοῦ χατὰ τὸ μυϑιχὸν ἀνϑρώ- 
πους ττοιήσας, νῦν δὲ ἐπὶ Πη- 

λέως στρατιώτας χαὶ ἀνδρείους 

ποιήσας. 
τὸ γὰρ ἀνδρώσας ἀντὶ τοῦ 
ἀνδρείους ποιήσας (οἷ. 948). 558 

1171 Τυφῶνα Τυφῶνα | λέγει τὸν ᾿Αχιλλέα | διὰ τὸ Ι 
ἀνδρεῖον τοῦ ἥρωος. 58 

111 Πελασγικὸν" ἢ ̓χεανοῦ χαὶ Τηϑύος Ἴναχος, ᾿ἵνά- Ἀν. Ὁ]. ΠῚ 
χου καὶ Πελίας τῆς ᾿ῶχεανοῦ Φορωνεὺς χαὶ «ἰγιαλεὺς ἄτταις, 

ἀφ᾽ οὗ Αἀἰγιάλεια ἡ χώρα. Φορωνεὺς δυναστεύων Πελοττο- 
γήσου ἐκ Τηλοδίχης νύμφης γεννᾷ '΄ἅπιν χαὶ Νιόβην. πις 
οὖν τυραννιχῶς ζῶν ἀναιρεῖται ὑπὸ Θελξίονος χαὶ Τελχῖνος, 
ἀφ᾽ οὗ καὶ ἡ χώρα ᾿Ἵπία ἡ τῆς Πελοπονήσου. Νιόβης τῆς 
ἥπιδος ἀδελφῆς καὶ Διὸς “4ργος, ἀφ᾽ οὗ ἡ χώρα, κατὰ δὲ 
᾿Αχουσίλαον καὶ Πελασγὸς σὺν ᾿ἄργῳ, ἀφ᾽ οὗ ἡ ἀπὸ Πε- 
λοπονήσου χώρα ἡ καὶ ᾿πία λεγομένη | μέχρι ] Φαρσαλέας ἘΑΡ. ὈΪΌΙ. π 

χαὶ “αρίσσης Τ᾿ Πελασγία ἐχλήϑη. ἢ τὸν δὲ ᾿ἀχιλέα Πε- εθι. Ὁ 1144 
λασγιχὸν ἐχάλεσεν ὡς Φαρσάλιον. ] Τυφὼν δαίμων ἔχα- ᾿ΑδβοΒ. Ῥτοτι, 
τογχέφαλος πολεμηϑεὶς χαὶ χεραυνωϑεὶς τῷ Διί, ὥς φασι 

μυϑιχῶς. Πίνδαρος μὲν λέγει ἑκατογκεφάλου Τυφῶνος 

18 αἰακὸς 58 

25 τῆς λαδέκης α οἷ. ΑΡ. 

10 ἐκεῖνος γὰρ 8 18 ἀνδρώσας | ἄνδρας 8 

26 Θελξίονος ] δελφέονος α 
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ὀβρέμου (Ο ΤΥ 12), «Αἰσχύλος δὲ πάλιν περὶ τούτου φησί 
σμερδναῖσι --- σέλας. ᾿ἀλληγορεῖται δὲ ψυχικῶς" Τυφών Ῥιαϊ. Αἃ ν. 
Ἔστιν ὃ τύφος χαὶ ἡ κενοδοξία ἑχατὸν κεφαλὰς τουτέστι ΟΟἱ. 21 

πολλοὺς τρόπους ἐπάρσεως ἔχουσα.  χεραυνοῦται δὲ καὶ πιμ- 

ὅ πρᾶται χαὶ χαταβάλλεται τῷ Διὶ ἤτοι τῷ σώφρονι λογι- 
σμῷ. ἢ ΤἸυφών ἐστι στοιχειαχῶς ἡ μετὰ τὴν τοῦ Χάους 

χαὶ τοῦ Ἐρέβου διάλυσιν Τ' σφόδρα κίνησις τῶν πνευμάτων ἘΜ 772:ο 
καὶ ἡ ἐχπύρωσις, ἥτις ἐπεσχέϑη "καὶ ἐπαύϑη" ὑπὸ τοῦ Διὸς 56ι. Ἠδ8. Θ 
ἤτοι τοῦ εὐχράτου ἀέρος καὶ οὐρανοῦ" μετὰ γὰρ τὸ εὐχρα- 8531 85 

10 τυνϑῆναι χαὶ συστῆναι τὸν οὐρανὸν εὔρυϑμον ἐπεσχέϑη τὰ 

τυφωνιχὰ χαὶ πυρώδη πνεύματα. | ἐπεὶ ἐν τοῖς κοίλοις καὶ 56. Ριπᾶ, Ῥ 
χισσηρώδεσι τόποις, ἐξαιρέτως δὲ ἐν τῇ Σικελίᾳ ἡμέρᾳ μὲν 15 
χαπτινὸς φαίνεται, χατὰ δὲ τὸν καιρὸν τῆς νυχτὸς πῦρ τὰς 

τοῦ ὄρους πέτρας δηγνύον χαὶ χυλίον εἰς ϑάλασσαν ᾿ --- " εἰ 1 
165 μὲν ὕδωρ ἐστὶ τὸ ἐξερχόμενον ἀπὸ τῶν χισσηρώδων καὶ τρα- 

φώδων τόπων τῆς γῆς, μετὰ βίας ποιοῦν τὴν ἔξοδον χαὶ μετὰ 
ὀύμης ἐχϑλιβόμενον ποιεῖ τὰ ϑερμὰ λουτρά, εἰ δὲ ἀὴρ εἴ τε 
πγεῦμα, ξηροτέρων χαὶ τραφωδεστέρων ὄντων τῶν τοιούτων 
τόπων τέμνει χαὶ συνϑλίβει τούτους ἐν τῷ ἐξέρχεσϑαι καὶ 

20 οὕτω ποιεῖ τὸ ττῦρ καὶ τὴν ἐχεῖϑεν ἐξερχομένην ἀναϑυμίασιν 
πυρώδη " ---Ἰ, ἐμυϑεύσαντο ὅτι ἐν Σιχελίᾳ Ζεὺς τὸν Τυφῶνα Ῥιπᾶ. ΡῚ 82 
χατεταρτάρωσεν οἱ δὲ ἐν “υδίᾳ, ἄλλοι ἐν Κιλικίᾳ καὶ ἕτεροι ἐν 56ὶι. 10. 

Φρυγίᾳ᾽ καὶ ἐν Βοιωτίᾳ λέγουσιν ἕτεροι τοῦτον ταρταρωϑῆναι. 

᾿Αρτέμων δὲ ὃ ἱστορικός φησιν ᾿ὥστπτερ ἐγὼ" ὅτι πᾶν ὄρος ἔχον 
25 ἀνάδοσιν χαϑάπαξ ὑπὸ Τυφῶνε καίεται εἰς ὃ πάντων “οἱ 

λόγοι συντρέχουσι τῶν μυϑιχῶς ἐν διαφόροις τόποις λεγόν- 
των ταρταρωϑῆναι τὸν Τυφῶνα Ὁ. Πελασγικὸν δὲ Τυφῶ- 

εἴ, 281» γα [ ἢ Τ' δαίμονα | ἢ ἀνάδοσιν πυρέπνοον Τ' τὸν ᾿Αχιλέα καλεῖ βομ. Ῥίπα, 1.1. 

διὰ τὸ φοβερὸν χαὶ ἀνδρεῖον εἶναι χαὶ τὴν ἀλκὴν ἀνυπό- 
80 στατον] 5΄. "ἀλλ᾽, ὦ φίλε, ἐς πεδίον ἵππτον κινεῖς ἱστορίας 

ἱχετεύων τὸν Τζέτζην τελατύγειν, ἀντὶ δὲ σαφηνείας τῷ πελάτει 
τῶν ἱστοριῶν μᾶλλον ποιήσω ἀσάφειαν" σὺν γὰρ ϑεῷ φάναι, 
χαὶ {τοῦ πολυίστορος ᾿4λεξανδρου | χαὶ ᾿ἽΤπολλοδώρου καὶ Ῥιαϊ. Ῥαν. 40 
Ῥηγίνου τοῦ πολυμνήμονος χαὶ ᾿Αρτέμωνος τοῦ Περγαμηνοῦ 

2 δειναῖσι 1] 14--21 Ἐξεὲ --- πυρώδη Ἐ ππι.. γηδγρ'. ὃ 2ὅ καϑά- 
σερ ὃ τη3 γῶ 80 ἀλλ᾽ --- Δυκόφρονος ὑῃ. γ2 84 πολυμνήμονος ϑιυϊά. 

ο58. Ὠἰβύ, συ. 1021 ΥΥ 
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(86. ῬΙπᾶ, Ο 1] 16) χαὶ Κασσάνδρου τοῦ Σαλαμινίου χαὶ τῶν λοιττῶν ἱστορικῶν ἱστορικώτεροι χαϑεστήχαμεν χαὶ ἀλληγο- θεῖν. ἐπιστάμεϑα χαὶ ὑπὲρ Κορνοῦτόν τε χαὶ Παλαίφατον καὶ “]ομνῖνον (18]. 109 0) καὶ Κεφαλίωνα (ἰά. 111) χαὶ Ἧρά- χλειτον χαὶ τοὺς ἄλλους, ὁπόσοι ἢ ἑτέρωϑεν ἀρυσάμενγοι ἢ ἀφ᾽ ἑαυτῶν γράφοντες ἠλληγόρησαν. ἐχεῖγοι μὲν γὰρ ἢ ἀσύμ- φορὰ ἢ σπιαντελῶς ὀλίγα ἠλληγορήχεισαν ὡς χαὶ Φικούλης ὃ Κορίνϑιος, ἡμεῖς δ᾽ ἀφ᾽ ἑαυτῶν μεμαϑήχαμεν καὶ χατὰ πλά- τος χαὶ χαιρίως ἀλληγορεῖν χαὶ ἱστορίας πλάτος ἐπεξεργά- ζἕεσϑαι. ἀλλ᾽ ἔασον, ἄνϑρωπε, χαὶ μὴ ἐνόχλει πλατυτέρως γράφειν ἡμᾶς, μὴ μᾶλλον συνϑολώσωμεν, μηδ᾽ ἀλληγορεῖν ἐν οὐχ ἀλληγορουμένοις μύϑοις “Πυχόφρονος." ᾿ γεννᾶται ] γεν- γᾷ | ἀττιχῶς, τὸ παϑητιχὸν ἀντὶ ἐνεργητιχοῦ." 
118 ἀφ᾽ ἑπτὰ παίδων' ὃ μὲν «“Ἰυχόφρων οὗτος οὐχ οἶδ᾽ ὅϑεν εὑρὼν ἢ ψευδογραφῶν Τ' ᾿ τὸ γὰρ ἀφ᾽ ἑπτὰ παίδων! ἑπτὰ παῖδας ἄρρενας λέγει Ρ [λέγεται ὅτι ἡ Θέτις ἑπτὰ ἀρρε-᾿ τὴν Θέτιν ἐχ Πηλέως τεχεῖν 

20 

2 

γὰς παῖδας ἔσχεν ἐχ Πηλέως 558 
καὶ τοὺς μὲν ἕξ εἰς σοῦρ βαλοῦσα ἀνεῖλεν Ι ὡς ἀνάξια πάσχουσα ἑαυτῆς, ἐπὶ δὲ τοῦ ᾿Αχιλέως ἐφωράϑη καὶ ἐχω- λύϑη 5558., Πίνδαρος (Κ ὙΠ θ0) δὲ λέγει Ποσειδῶνα |4πόλ- λωνα ΤΤ' Ζίέα περὶ γάμων τῆς Θέτιδος ἐρίσαι, κωλυϑῆναι δὲ αὐτοὺς [ κατά τινας τῶν ἱστορικῶν ὑπὸ Θέμιδος | χατὰ δὲ «Τἰσχύλον ὑπὸ Προμηϑέως᾽ φησὶ γὰρ ἢ --- πατρός (Ρτοιη. 106). “πολλόδωρος (ΠΤ 108) δὲ Ζέα καὶ Ποσειδῶνά φησι μό- γους ἐρέσαι περὶ τοῦ γάμου τῆς Θέτιδος, Θέτιν δὲ ὡς τραφεῖς- σαν ὑφ᾽ Ἥρας μὴ ϑέλειν “ιιὶ συνελθεῖν, ὅϑεν ὀργισϑέντα τὸν “Πα ϑνητῷ συζεῦξαι αὐτήν. Χείρωγος δὲ βουλαῖς ὃ Πηλεὺς κατέσχεν αὐτὴν εἰς παντοίας μορφὰς μεταβάλλουσαν ἑαυ- τὴν χαὶ ἐμίγη αὐτῇ ἐν εἴδει σηπέας (851) καὶ γένεται ὅ γά- μος Πηλέως ἐν Πηλίῳ χαὶ οἱ ϑεοὶ δῶρα ἔδωχαν, ὅ μὲν Πο- σειδῶν ἵππους Ξάνϑον χαὶ Βαλλίον Ι Ἥφαιστος μάχαιραν χαὶ οἱ λοιποὶ ἕτερα. ἢ γεγγήσασα δὲ ἡ Θέτις τὸν πρὶν χατὰ 

1 Κασσάνδρου ΜῈ6]1. ΚῊΘ ΙΥ 452. 1 Φικούλης 618 Τ' 16 τὸ γὰρ ΟΥη.858 11 λέγει 88 ὅτι-- Θέτις ογη.588 18 γεννῆσαι 8' 21 ̓ 4πόλ- λωνα ἃαπηϊβοιϊέ ὁχ Οὐίοηΐβ ἔα θα]α 328 22 γάμου 1Π 28 ἱστορικῶν ΤῸ5. ἃ ΡΙΠᾶδλΙΟ ἴρ80 δὲ Αρο!οᾶοσο πϑιγαίαν ; 

ἜροΙ, Ῥίπα. ᾧ 
ΨΙΠΕ7 7 
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ΑἸ πολλόδωρον «Ἰιγύρωνα χαλούμενον, ὕστερον δὲ ᾿Αχιλέα 
μεταχληϑέντα διὰ τὸ δοϑῆναι Χείρωνι χαὶ [ δίχα χοινῆς χι- ἘΜ 1815 
λῆς ἀνατρέφεσϑαι 1 ἑσπέρᾳ μὲν αὐτὸν εἰς πῦρ ἔβαλλεν, 88ι9 
ἡμέρᾳ δὲ ἔχριεν ἀμβροσίᾳ ὡς ἀϑανατίσαι τοῦτον ἐθέλουσα. 

ὅ ἐδόντος δὲ τοῦ Πηλέως αὐτὴν βάλλουσαν αὐτὸν εἰς τὸ τοῦρ] ἴν. 
χαὶ βοήσαντος συνέβη ταύτην πρὸς τὰς Νηρηίδας ὑποχωρῆς- 
σαι, ὃ δὲ Πηλεὺς τῷ Χείρωνι τὸν παῖδα δέδωχεν ἀνατρ ἐ- 

φεσϑαι. χαὶ ταῦτα μέν φησιν ᾿Ἵπολλόδωρος ̓  ̓γαμήστωρ ἘΡιο!. Ηρρμ. 
δὲ ὁ Φαρσάλιος Πυρίσοον λέγει πρότερον τὸν ᾿Αχιλέα κεχλῆ- 

10 σϑαι ἐν τῷ τῆς Θέτιδος Ἐπιϑαλαμίῳ, εἶτα τοιουτοτρόπως 
αὐτὸν ᾿Αχιλέα χληϑῆναι, ὡς τούτου τὰ ἔπη δηλώσειε᾽ παι - 
δνῷ δ᾽ οὔνομα ϑῆχε Πυρίσοον, ἀλλ᾽ ᾿Αχιλέα Πη- 
λεὺς χίκχλησχε, χείλεος εἵνεχά μιν χεέμενον ἐνὶ 
χόνει σποδιῇ ἐνὶ πῦρ ἀπάμερσε χείλεος αἰϑομένου 

15 ἀπροφάτως ἑτέρου. ὃ δὲ Εὐριπίδης (Απᾶν. 1205) ἅπαξ Τ' 

φησὶ μιγῆναι Πηλέα τῇ Θέτιδι ἐν τῇ Σηπιάδι χαὶ ἕτεροι 
(Θο. 1.) σὺν αὐτῷ. ἔφεψάλῳ πυρχαϊᾷ, ἣν φεύγει τις ψαύειν 
χαὶ προσεγγίζειν ΠῚ σποδουμένων ἀλλαχοῦ τυπτομένων, 
γῦν δὲ φλεγομένων" Τ᾽ μοῦνον ἀντὶ τοῦ μόνον ἐωνιχῶς Τ' 

29 ἐξαλύξαντα | ἐχφυγόνταΪ σποδὸν ἀλλαχοῦ τὴν [ σταχ- Ῥ δ4Ρ 
τὴν νῦν δὲ πυρκαϊὰν καὶ | καῦσιν. 1" Ρ 

180 χ᾽ ὦ μὲν" χαὶ ὃ μὲν ᾿“λέξανδρος ἁρπάσας τὴν Ἕλέ- 
γην ὑποστρέψει πάλιν εἰς τὴν Τροίαν ὥσπερ τις παῖς κινή- 
σας χαπινῷ σφηχῶν φονιχῶν χατοιχέαν χαὶ παροτρύνας αὖ- 

35 τούς. χ᾽ ὦ μὲν | ἀττιχὴ συναλοιφὴ Τ ἱχαὶ ὃ μὲν" τὸ ἃ χαὶ τὸ ἘΜ 816» 
ὃ εἰς ὦ μέγα ἵχιρνᾶται, τὸ δὲ τ ἐξεβλήϑη καὶ ἐτέϑη ἄνω." 

181 σφῆκας δαφοινοὺς] 181 σφῆκας δαφοινοὺς Ρ 

Ῥ τοὺς | ἄγαν φονίους |. 5 γρ. καὶ] δὲ φονιχοὺς᾽ λέγει τοὺς Ἕλλη- 
κελαινοὺς. 55588 χ δ 0... 

80 χαὶ γὰρ ὑπὸ χαπνγοῦ χαζταλ)ταράσσονται οἱ σφῆκες. 595 
χηραμοὶ δὲ λέγονται αἱ κατα-[χηραμὸς γίνεται ἀπὸ τοῦ χῷῶ ἘΟ 1642: 
δύσεις | 553 τὸ χωρῶ καὶ ἐξ αὐτοῦ χηρα- 

81 Ἐρ (Ε6 ὅθ8.5) δαϊᾶ. (» Ζοη. 1851) 50}. Ατὶβί, ὑπ. τ. δ΄ 309,9. Ηρ8. --- 
50} ΑΡ. 4) 1299 Νῖο. Θ 149 

8 μψήστων α οἷ, 6Χ. 1]. 1052 11 παεδὲ α οἷ. 6Χ. 1]. 1003 12 ἀχιλῆα ὃ 

1ὅ ἀπροσφάτως ν2 εὐπροφάτως ὃ εὐπροσφάτως ὦ 26 » ἄνω (ἡ κρᾶ- 

σις) 28 γὰρ 8 γὰρ --- κελαινοὺς ροϑὺ 904 ἀσπάλαξ 8 29 κελαι- 
ψοὺς οἵ, ἘΝ 142:: 80 ταράσσονταει 53 
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μὸς ] ὃ φωλεὸς ] καὶ ἡ χκατά-Ῥ 
δυσις 

τῶν ὄφεων χαὶ σφηχῶν χαὶ μελισσῶν καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦ- 
τον ζῷον οἷον ἀσπάλαξ 5855 χαὶ τὸ ὅμοια 5585. χειρα- 

4 μός | ἡ κατάδυσις . “Ἐρ(ΕΜ 8102) 

Ρ 

10 

1 

δ πο 

80 

182 δῶμα νῦν τὸν ] φωλεόν |. Τ' 
188 οἱ δ᾽ αὖ προγενγή- 

τειραν τὴν πρώτως γενγή- 
σασαν τὸν ἐπώνυμον τοῦ πο- 

λέμου Νεοπτόλεμον. 5 οὐλα- 
μωνύμου ] τοῦ Νεοπτολέμου] 
προγεννήτειραν δὲ λέγει] 
τὴν Ἰφιγένειαν, ἐπεὶ χατά τινας 
ὃ Πύρρος ἐχ ταύτης | καὶ .24χι- 

λέως ἐγένετο. μετὰ δὲ τὸ 
σφαγῆναι αὐτὴν παρέϑετο ὃ 
᾿Αχιλεὺς τὸν παῖδα τῇ 4ηι:- 
δαμείᾳ ἐν Σχύρῳ. προγεννή- 

τειρα οὖν τοῦ Πύρρου ἡ Ἶφι- 
γένεια. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι 
γράφεται οὐλαδωνύμου ἵνα 
δηλοῖ τὸν Πάριν. οὐλὰς δὲ ἡ 

στήρα᾽ διὰ τὴν ττήραν οὖν ἐχλή- 

188 οἵ δ᾽ αὖ προγενγνή- 
τειραν᾽ οἱ δὲ ὠμησταὶ Ἕλ- 
ληνες τοῖς βύχταις καὶ τοῖς 

Ι ἀνέμοις ] ϑυσιάσουσιε τὴν Ῥ 
Ἰφιγένειαν τὴν προγεννήτει- 
ραν ἤτοι μητέρα τὴν πρὸ τῆς 
ϑυσίας αὐτῆς γεννήσασαν τὸν 
οὐλαμώνυμον Νεοπτόλεμον. ἢ 

τὴν πρόγονον οὐλαξωνύμου 
τουτέστιν ᾿Αλεξάνδρου" οὐλὰς 
γὰρ ἡϊχριϑή Ὑ. ὁ δὲ ᾿4λέξαν- 
ὄρος ἐν πττήρᾳ, φασὶν, ἀνετράφη, 

ὅϑεν οὐλαδιώνυμον αὐτόν φασι 
χαλεῖν. ] τοῦτο δὲ λῆρός ἐστι" 
πηρωνύμου γὰρ ὥφειλεν εἰπεῖν 
ἢ σακχωνύμου, οὐ μὴν οὐλα- 

δωνδμδὸ δεν 

ϑη Πάρις ὃ ᾿Αλέξανδρος 558 Ἰοὶ γὰρ ποιμένες ἐν στήρᾳ αὐτὸν 

ἐχτεϑέντα εὗρον" 5888, οὐλὰς δὲ, ὡς εἴρηται, ἡ πήρα. 5888 

τρογεννήτειραν᾽ χατά τινας (ΒρΥ. 14) [] ἐξ ᾿Ιφιγενείας καὶ 
᾿Αχιλέως ἐγεννήϑη ὅ Νεοπτόλεμος, μετὰ δὲ τὴν ἐπ᾿ Εὐρίπῳ 
Ἰ᾿Ιφιγενείας ϑυσίαν | ὥς φησι Πίνδαρος ᾿Ιφιγένεια ἐπ᾽ Εὐ- 
ρίπῳ σφαχϑεῖσα (Ῥ ΧΙ 86)" παρέϑετο, ὥς τινες φασίν, 
᾿Αχιλεὺς τὸν παῖδα 4ηιδαμείᾳ ἐν Σχύρῳ τῇ νήσῳ]. Τρυ- 
φιόδωρος δὲ χαὶ οἱ λοιποὶ πάντες 4ηιδαμείας τῆς “υχομήδους 

18 κατά τινας 50ῃ. ΒῺ Τ3260 22 50ῃ. ἔπι. Απαᾶϊ, 298 

ὃ 
15» οὐλαμωνύμου} μα Π 10» οὐλὰς | οὐλὴ α γὰ2 110 χριϑὴ 

ὃ 
ΡΙῸΪ]. 2 190 οὐλαμώνυμον ] μ' ὃ γ ὃ γἱ 200 καλεῖσθαι γν 

22» οὐλαμωνύμου [,“ιὖ ὃδ.κγί νοοοπὶ ΟΠ. γ2 

181} 
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ϑυγατρὸς χαὶ ᾿Αχιλέως παῖδα τὸν Νεοπτόλεμον οἴδασι᾽ φησὶ 
γὰρ ὃ Τρυφιόδωρος οὕτως υἱὸς --- 4 ηεδαμεέη ς (532). | τὴν 

δὲ Ἰφιγένειαν χατὰ τοὺς ἀχριβεῖς τῶν ἱστοριχῶν οὐ γυ- 
γαῖχα ἔσχηχεν ᾿Αχιλεύς, ἀλλὰ χατασχεϑέντων τῶν ἀνέμων ἐν 
τῷ διάγειν τοὺς “Ἕλληνας ἐν Αὐλίδι οἱ Ἕλληνες πέμπουσιν 
εἰς Πυχήνην ἀφελέσθαι πρὸς ϑυσίαν ᾿Ιφιγένειαν, ἐρομένης 
δὲ τῆς Κλυταιμνήστρας, τίς ἡ χρεία αὐτῆς, ἔφασαν" ᾿Αχιλεῖ 
μέλλουσι συνάψαι αὐτήν. οἱ δὲ τῷ ὄντι λέγουσι δι᾿ ᾿άχιλέα 
ταύτην χομισϑῆναι ἐν Αὐλίδι} διὰ τὸ συμβὰν περὶ τοὺς 
ἀνέμους ἔμελλον αὐτὴν ϑύειν. ἡ δὲ ᾿άρτεμις 1 ἐλεήσασα Τ' 

χατὰ Φανόδημον τὸν ἱστοριχὸν εἰς ἄρχτον μετέβαλλε, χατὰ 
δὲ Νίκανδρον εἰς ταῦρον  χαϑ᾽ ἑτέρους εἰς γραῦν (ΑἹ. 196), 
χατ᾽ ἄλλους εἰς ἔλαφον]. ταῦτα δὲ πάντα λῆρος μυϑιχός ἐστι, 

τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως "ἔχει" παραστάσης Ἰφιγενείας τῇ ϑυ- 
σίᾳ καὶ μελλούσης ϑύεσϑαι ἄρχτος ἢ ταῦρος ἢ γραῦς ἢ ἔλαφος] 

διέδραμε μέσον τοῦ τῶν Ἑλλήνων στρατοῦ χαὶ προσταγαῖς 
τοῦ μάντεως τῷ διελθεῖν ἐχεῖνον ἀναιρεῖται. ἡ δὲ ἸΙφιγέ- 
γεια σωϑεῖσα | φεύγει περὶ Σχύϑας χαὶ νηοπόλος ᾿Αρτέμι- 
δος γίνεται  χαὶ ἀνήρει πάντας ἐχεῖσε τοὺς ἐξ Ἑλλήνων 
ἀφιχομένους]. τινὲς δὲ τὴν Ἰφιγένειαν ταύτην, ὥσπερ καὶ 
“Ιοὔρις, οὐχ ᾿Δ4γαμέμνονος λέγουσι ϑυγατέρα,. ἀλλὰ Θησέως 
ἐξ Ἑλένης γενγηϑεῖσαν, ὑπὸ "δὲ Κλυταιμνήστρας ϑυγατρο- 

ϑετηϑεῖσαν, ὥσπερ χαὶ πρότερον ἔφην (5413). [ ἕτεροι δὲ οὔτε 
Ἕλένης οὔτε Κλυταιμνήστρας λέγουσι τὴν ᾿Ιφιγένειαν, φασὶ 
(ἘΝ 8156) δὲ ἐχ τῆς Χρυσηίδος | ̓'στυνόμης | καὶ ᾿4γαμέμ- 
γονος γίνεσϑαι παῖδας Χρύσην καὶ τὴν ῥηϑεῖσαν Ἰφιγένειαν" 
μετὰ δὲ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν ἐν τῷ τῶν Ἑλλήνων ἀπότπελῳ 
Χρύσης μὲν ἐν τῇ λεγομένῃ Χρυσοπόλει διὰ τὸν ἀδελφὸν 
τὴν ᾿Ιφιγένειαν τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν Ταυροσχύϑαι αἰχμαλω- 
τίσαντες ἱέρειαν τῆς ᾿“ρτέμιδος [ ἤτοι σελήνης 1 ἐποίησαν. 

προγεγγήτειρα δὲ τοῦ Πάριδος ἡ ᾿Ιφιγένεια ἀντὶ τοῦ 

προγόνη, ὥσπερ εἴ τις λέγοι προγεννήτειραν εἶναι τοῦ 4- 
γίσϑου τὴν Χρυσόϑεμιν τὴν ἐχ τοῦ προτέρου ἀνδρὸς γενο- 

8 ἀχελέως γ2 9 αὐλέδε" εἶτα γί 11 τὸ 1] διελϑὸν γί 

ἐκεῖνο 1 [8 πρὸς ὃ γὶ σκυϑέαν 11 28 χρυσοπόλει ἃ γ2 ἘΝ Ηβ8. 

ΜΙ]. 'ὰ ΕῊΘ [Υ 148,᾽: χρυσουπόλεε ᾧ γῖ διὰ τὸν ἀδελφὸν τὴν | τοῦ 

εὐξείνου τελευτᾷ, τὴν δ᾽ 17. δροτίθ οοτιρίαβ ἴῃ ὦ ΙοοὰαΒ αἰσαπαπθ ἰῃ 17 

οοποίμηδίιβ οϑὲ 82 πρόγον ἰπ ᾿ἰαγτὰ ἃ 
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Ρ ὡς, ἵνα ἢ 1 ὡς | πόρεν ἰηῖ. ᾿π. 5858 οὐχ ἀπειχὸς δὲ τὸ ϑυο- 
ὃ 

10 

Ῥ ἀνέμοις | χαὶ ἠχητιχοῖς, ἀπὸ σφοδροῖς ἀνέμοις τοῖς βύουσι 

20 

80 
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μένην τῇ Κλυταιμνήστρᾳ. 8558: ἡ δὲ ᾿Ιφιγένεια κατά τινας 
Ἑλένης ϑυγάτηρ ἐστίν, ὡς καὶ αὐτὸς “Πυχόφρων λέγει δυεῖν 
πελειαῖν ὠρφανισμένην γοναῖς (108). 5855) λείπει τὸ 

μένης τῆς ἸΙφιγενείας διαδραμεῖν ἔλαφον χαὶ ταύτην τοὺς ᾿ 
Ἕλληνας ἀνελεῖν, τὴν δὲ κόρην ἐᾶσαι" | χαὶ γὰρ Ἰουλίαν “1ου- ἘΡΙαι, γᾶν 
πέρχαν Ῥωμαίαν ἀετὸς οὕτως ἔσωσε σφαγιαζομένης γὰρ ταΐῃ, 86. 

αὐτῆς καταπτὰς ἀπὸ τοῦ ἱερέως τοῦ δήμου τὸ ξίφος ἁρπάζει 
χαὶ πρὸς δάμαλιν ἐπιρρέτττει πλησίον τοῦ νεὼ νεμομένην, 
ἣν καὶ ἐσφαγίασαν ἀντ᾽ αὐτῆς ]. οὐχ ἀγνοεῖς δὲ χαὶ τὸν ἀντ᾽ Θφῃ. 59:5. 

Ἰσαὰκ "ἐν φυτῷ" Σαβὲχ χριὸν δεδεμένον. ! 

184 βύχταισζ(ι) σφοδροῖς }}]} ͵ 184 βύχταισι χυρίως τοῖς 

τοῦ βύειν χαὶ χρύπτειν τὰἀΪχαὶ χρύπτουσι χαὶ βυϑίζουσι 
σχάφη. οοᾶ. Τὰν. ΟἸΧΥ͂ ἂρ. [τὰ σχάφη | νῦν δὲ ἁπλῶς Ρ 
Θαΐβῖ. ἘΜ 21050 πού. Ι ἀνέμους | εἶπεν. 
τὸ ἑξῆς" οἱ δὲ Ἕλληνες χερνέψαντες ἤτοι τὴν Ἰφιγένειαν] 
σφαγίασαντες  στερρὰν εἰρεσίαν ἐνοπελίσουσεν (20). 

βδθβῦ χερνέψουσειε  σφαγιάσ]ουσι" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν χερ- 
γίβων, οἷς χαϑαίρομεν τὰς χεῖρας, τὴν ϑυσίαν χερνίβα 
εἶττεν ὡς χαϑαίρουσαν (190 » 209 82 Ρ). Τ' Ἐὠμησταὶ 

χυρίως 1 οἱ ὠμὰ ἐσϑίοντες 1." σπεόρριν ἢ] δάμαλιν [᾿ λέγει Ῥν 
δὲ τὴν 1 Ἰφιγένειαν]. τὸ δὲ πόρριν" διὰ δύο ρρ δεῖ γρά- 
φειν᾽ πόρτις γὰρ ἦν χαὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς ρ πόρρις. οὗτος 
δὲ ὃ “υχόφρων οὐ ποιητιχῇ ἀδείᾳ, ἀλλὰ μυρίᾳ τοιαῦτα ποιεῖ. 
χαίτοι γε ἔχαὶ μετὰ βραχέος ἄπταιστος ἦν ὅ στίχος" τοῦ 
γὰρ ἰαμβικοῦ ἐστι χαὶ τὸ πάϑος τὸ λεγόμενον χωλίαμβον, 
ὁποῖον μετὰ τῶν δύο ρρ χαὶ τοῦτό ἐστιν. 

ὐὐωω“δυκ Ν 

188 Σχυρέου δράχοντος “τοῦ Νεοπτολέμου Ι διὰ τὸ Ῥ 
φονιχὸν χαὶ αἱμοχαρές 1" ἐν γὰρ τκόῤῳ χατά τινας μόνον 
ἀνετράφη Ἐδ᾿ Νεοπτόλεμος (9013) κατ᾽ ἐμὲ δὲ χαὶ ἐγεννήϑη ἔκ Αγ. ὈΪδΙ. ΠῚ 
Δηιδαμείας τοῦ ΑΙυχομήδους ϑυγατρός . ἡ δὲ Σχῦρος νῆσός εοἰι. Ὁ Α41: 

ἐστι μία τῶν Κυχλάδων. 

21 Ηθβ. ὠμκηστής 

19 χερνέψαντες᾽ σφαγεάσαντες, ϑύσαντες νἱ ᾿ς 8 μωρέα 11 

20 βραχέος ] τῶν δύο ρο 11] 
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1806 ἣν ὃ ξύνευνος" φασὶν ὅτι μετὰ τὸ ἁρπαγῆναι τὴν 
Ἰφιγένειαν ὑπὸ ᾿Αρτέμιδος ἀκούσας ᾿Αχιλεὺς ὅτι ἐν Σχυϑίᾳ 
ἐστὶν ὥρμησε ζητῶν αὐτὴν χαὶ μὴ εὑρὼν ᾧχησε περὶ τὴν 
«“ευκὴν νῆσον, ἥ ἐστιν ἐν τῷ Εὐξείνῳ πόντῳ. 5555. “Ιευχὴ 
γῆσος ἐν Πόντῳ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν λευχῶν ὀρνέων ἐν- 
διαιτωμένων ἐν αὐτῇ. Ἐπ (ΕΜ 56138) ἄλλως. ὃ νοῦς οὗτος" 

ν»]ὴν ζητῶν ὅ σύγκοιτος ᾿Αχιλεὺς ἔσωϑεν τοῦ Εὐξείνου πόν- 

10 

του ---ἰ λέγω δὴ τὴν μαινομένην [ "χαρατόμον" χαὶ φονεύ- 
τριαν τῶν “Ἑλλήνων --- ἐπὶ πολὺν χρόνον χατοιχήσει εἰς 
τὴν “Ἰευχὴν νῆσον τὴν χαλουμένην χαὶ Σπῖλον --- αὕτη δὲ ἡ 

᾿ γῆσός ἐστι πρὸς ταῖς ἐχβολαῖς τῶν λιμναίων ποτῶν τῆς 

1ὅ 

20 

Κελτιχῆς λίμνης --- ποϑῶν τὴν γαμετήν, ἥν ποτε ἔλαφος ἔκ 
τῶν ξιφῶν ἢ! ἐρρύσατο. 53 Σαλμυδησίας 5535 Σαλμυ- 
δησσὸς δὲ ττοταμὸς Θρᾷχης 5555: ἘΜ ΤΟΊ; χαὶ βάλλει εἰς τὸν 

Εὔξεινον σπτόντον 55 : 
ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὴν ὀνομασίαν [ὅϑεν χαὶ πέλαγος Σαλμυδήσιον] 
ἔλαβεν [ὃ “Ἰυχόφρων]. 584 τὸ ἀπὸ Δαμάλεως “μέχρι χαὶ 

ὅλου Εὐξείνου Τ. 
Ω ᾿ ὄΞ-- 32 ᾿Ὶ 2 1857 ματεύων μαστεύων, ψηλαφῶν, χατ᾽ αἰολικὴν ἔχ- 

ϑλέψιν τοῦσ.Ἅ Τ Ἑλλάδος χαρατόμον" ἔφην καὶ πρό-. 
τερον (1015) ὅτι τὰ τοιαῦτα δύο τόγους ἐπιδέχονται, τὰ μὲν 

ἐνεργητιχὰ τὸν παροξύτογον, τὰ δὲ παϑητιχὰ τὸν προπεαροξύ- 
τόνον ἢ τὰ μὲν ἐνεργητιχὰ τὸν ὀξύτονον, τὰ δὲ παϑητιχὰ 
τὸν παροξύτογον" οἷον τομός ὃ χόπτων, τόμος ἡ κοπή. 

ὅ τὸ δὲ Ἑλλάδος χαράτομον]]χαράτομον Ἑλλάδος ἡ ὑφ᾽ 
τὴν ] ἀπὸ τῆς “Ἑλλάδος φησὶ [Ἑλλήνων καρατομηϑῆναι μέλ- 
χαρατομηϑεῖσαν ἐν Αὐλίδι [[λουσα ἢ χαρατόμον Ἑλλά- 
ἢ | ἐνεργητιχῶς | τὴν τοὺς Ἕλ- δος ἡ ἐν Σχυϑίᾳ τοὺς Ἕλλη- 
ληγας χαρατομοῦσαν | 588 γας ἀναιροῦσα 

διὰ τὴν ἐν Ταύροις ὑπ᾽ αὐτῆς ξενοχτογίαν. 5538, οὕτω γὰρ 
τοιαῦτα τοὺς δύο τόνους ἐπιδέχονται "ἢ τὸν προπαροξύτο- 
γον μὲν τὰ παϑητιχά, τὸν “δὲ  προπερισπώμενον τὰ ἐνεργη- 
τιχὰ οἷον  βούπληγες οἱ τεληγέντες ὑπὸ τῶν βοῶν, βουτιλῆγες 
δὲ οἱ πλήσσοντες βόας. 

4 Λευκὴ -- ΒΟΠ0]. Ρίπα. Ν ὈῚΥ᾽ 19 

8 δε μιαινομέγνην ἵ 10. Σπῖλο» Ῥ7Ὸ]}. 14 24 ἡ κοπή ] κοπεὶς 1] 
αἵ. ΟΒοου. : 

ἜΛΒοοΥ. 2336:12 
Η. 

ἘΕΟ 11804 
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188 δαρὸν δὲ φαληριῶ-) φαληριῶσαν | τὴν “ευχὴν Ῥ 
Ρ σαν οἰκήσει σπέλον | ἐπὶ] νῆσον 1 τὴν Εὐξείνου ἢ 1 τὴν Ν 799 ᾿ 

οἵ.» πολὺν χρόνον ] τὴν (σπίλον)δ) λευχαινομένην ἔχ τοῦ ἀφροῦ 

χαλουμένην ““ευχὴν νῆσον (οἰ- [τῶν κυμάτων | ἢ κατὰ Διονύ- 
ὅ χήσειν | (989). σπέλος δὲ | ἡ] σιον τὸν Περιηγητήν (44), ὅτι 
γῆσος | εἴρηται. 8 

πολλὰ ζῶα λευχὰ ταύτην χατοιχεῖ ] λάροι | χύχνοι | καὶ 7τε- Ατὐτορθυ. 88 
597. λαργοί!. ἔσπέλον σπιλάδα | νῆσον ἢ]. Τ' “τὸ δὲ Κέλτρος 

ἘΡ ὄνομα λίμνης βαλλούσης εἰς τὸν Εὔξεινον πόντον." | 581 ἔν 
10 τισι βιβλίοις “έκτρου" ἔστι δὲ ὄνομα ποταμοῦ εἰσβάλλον- 

τος περὶ τὸν Εὔξεινον πόντον. 5, (απ. α ἰπί. 11πη.). 

192 βαϑὺς ἔσω δηγμῖνος" ἐν Σχυϑίᾳ ἐστὶν αἰγιαλὸς 
εἰς μῆχος διήχων α σταδίων, ὃς χαλεῖται ᾿Αχιλέως δρόμος 

Ρ 85854 ἐπειδὴ μόνος ᾿Αἰχιλεὺς τρέχων ἐχεῖσε διέβη. ἀπὸ κοινοῦ 
1 δὲ (δαρὸν) πολὺν χρόνον. 854 ] βαϑὺς δὲ δρόμος ἔρη- 

μος τοῦ νυμφίου χληϑήσεται ἤτοι τοῦ ᾿Αχιλέως [ ἐν τῷ 
τόπῳ ἐχείνῳ, ὃν διῆλϑε τρέχων. 58 ἔρημος δὲ λέγεται, 
ἐπειδὴ μάτην ἔτρεχε. 54 ᾿ἀχίλλειος δρόμος ἐκλήϑη ἐχ τοι- 
αύὐτης αἰτίας" Ἰ᾿Ιφιγενείας μελλούσης σφαγιάζεσϑαι ἐν τῇ 

20 «Αὐλίδι τῇ ᾿Αρτέμιδι ἀνήρπαζεν αὐτὴν ἡ “ἄρτεμις καὶ ἔπεμ- 
ψεν εἰς τὴν Σχυϑίαν. τότε δὲ ἠράσϑη αὐτῆς ᾿Αχιλλεὺς καὶ 
ἔμεινεν ἐπιδιώχων μέχρι τινὸς τόπου. χαὶ ἐντεῦϑεν ἐχλήϑη 

᾿Αχίλλειος δρόμος. 56. ὉΡ 806. 

194 "πὸ χοινοῦ δὲ τὸ στένοντος ἄτας χαὶ χεγνὴν 

2 ναυχληρίαν (χαὶδ καὶ τὴν ἄφαντον εἶδος 5555: ἠλ- 
᾿ς λοιωμένη νὴ 583. 

ἄφαντον δὲ εἶδος 5 οἱ μέν] ἐρρέϑη ταῦτα, εἰς τί ἠλλάγη ἡ 
φασιν ἄρχτον, οἱ δὲ ἔλαφον [᾿Ιφιγένεια " "οἱ μὲν εἰς ἄρχτον, 
ὑτιοβεβλῆσϑαι ἀντ᾽ αὐτῆς 555} οἱ δὲ εἰς ἔλαφον," νῦν δέ φη- 

80 σιν αὐτὴν εἰς γραῖαν ἀλλα- 
γῆγαι. 

Ρ γραῖαν δὲ] τὴν γεγηραχυῖαν ἐν τοῖς σφαγίοις ἢ τὴν μετα- 
βληϑεῖσαν εἰς γραῖαν διὰ τὸ μὴ γνωρισϑῆναι ὑπὸ τῶν ᾿Ἐλλή- 
γων | 8585, ἁρπαγῆναι ὑττὸ ᾿Αρτέμιδος Τ. τὸ δὲ πέλας ἀπὸ 

8ὅ χοινοῦ, ἔστι δὲ ὕπερβατόν [ χαὶ πέλας τοῦ χρατῆρος τοῦ 

16 βαϑὺς | πολὺς ὃ ὁ. ὦ 6 δρόμος [ οἵη. ὦ 22 ἐπιδεώκων ] 
» εἰ ἔτη διώκων οἵ, 92: (86ἢ. ΡΙπᾶ. Ν ΤΥ 19 πῖπο ροπᾶθῇ 
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Θ), “εδου τοῦ παφλάζοντος ἐκ βυϑῶν τῷ πυρί. 1 589585 
ΡΙ εδου δὲ χρατῆρα λέγει τὸν λέβητα 5585 διὰ τὸ εἰς αὐτὸν 

10 

1ὅ 

19 

σφαζομένους 5535 τοὺς ξένους | 585 εἰσβάλλεσϑαι 5558, ἄλλοι 
δέ φασι χάσμα εἶναι ἐν Ταύροις, ἐξ οὗ φλόγα φέρεσϑαί 
φασιν, εἰς ὃ τοὺς ἀναιρουμένους ἔρριτυτεν ἡ Ἰφιγένεια. 5885 

δαιταλουργίᾳ δὲ 588 τῇ μαγειρίᾳ | καὶ 58 τῇ ἐν Ταύροις 
ξενοχτονίᾳ 585. στένοντος τόδε χαὶ τόδε πέλας τῶν 
σφαγιστηρίων χαὶ τῶν χερνίβων χαὶ τῶν ϑυτηρίων | πέ- 
λας τε τοῦ κρατῆρος τοῦ “δου τοῦ παφλάζοντος ἐκ 
βυϑῶν φλογέ] ὅντινα χρατῆρα ἡ Πέλαινα ἤτοι] ἡ Περ- 
σεφόνη | ἢ Ἰφιγένεια ποιφύξει χαὶ | φυσήσει | λεβητί- 

ζουσα καὶ ἑψῶσα τὰς σάρκας τῶν φϑιτῶν ἤτοι τῶν 
ἀνθρώπων ἐν δαιταλουργέᾳ καὶ μαγειριχῇ τέχνῃ. τὴν 
Ἰφιγένειαν ἔμελλον ϑυσιάσαι δι’ αἰτίαν τοιαύτην" ἐξελϑὼν 
γὰρ ᾿ΑΙγαμέμνων ἐπὶ κυνηγεσίᾳ καὶ τρώσας ἔλαφον μεγαλαυ- 
χήσας ἐφϑέγξατο᾽ οὕτως οὐδὲ ἡ Ἄρτεμις. χολωϑεῖσα δὲ ἐπὶ 

τούτῳ ἡ ϑεὰ τοὺς ἀνέμους κατέσχεν. [ ἐδόϑη δὲ χρησμὸς ὡς, 

εἰ μὴ τυϑῇ ἡ Ἰφιγένεια, οὐκ ἂν ἄλλως τοῖς ἐπὶ Τροίαν φέ- 
ρουσιν ἀνέμοις ἐντύχωσιν οἱ “Ἕλληνες. 

200 χὡ μὲν πατήσει χῶρον" ] ὅ μὲν οὖν ᾿Αχιλεὺς ] 
φησὶ, ε΄ ἔτη εἰς Σκυϑίαν ϑρηνῶν | διατρίψει ἰ ἱμείρων τοῦ 
λέχους τῆς ᾿Ιφιγενείας 1 5538. οἱ δ᾽ ἀμφὶ βωμὸν 5859 οἱ δὲ 
Ἕλληνες, φησὶν, ἐν «ὐλίδι 5588 τῆς Βοιωτίας 58] περὶ τὸν βω- 
μὸν ] τοῦ Διὸς ἑωραχότες τὸν δράκοντα τὸν σὺν τῇ μητρὶ τοὺς 
στρουϑοὺς φαγόντα ὅρχους ἀλλήλοις δόντες πλεύσουσιν ἐπὶ 

τὴν Τροίαν. τινὲς δὲ τὸ Κρόνδυ ἀντὶ τοῦ Κρονίδου νῦν 
ἀνέγνωσαν, ἵν᾽ ἢ τοῦ Διός, οἱ δὲ ἀντὶ τοῦ Κρόνου αὐτοῦ καί 

φασιν ὅτι τὸ ἐν Δελφοῖς μαντεῖον πρότερον τοῦ Κρόνου ἦν, 
ἔνϑα ἔλαβον τὸν χρησμὸν οἱ Ἕλληνες ὅτι ] τῷ δεκάτῳ ἔτει τὸ 
Ἴλιον πορϑήσουσι!. τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως ληπτέον" τοῦ προ- 

μάντιος Κρόνου τοῦ δράχοντος" χαὶ γὰρ ὅ δράχων ἐμαν- 
τούσατο, ὥς φησι καὶ Ὅμηρος (Β 808) 588 85 ἀλλ᾽ ὕστερον 
τοῦ Κρόνου 555. πρόμαντις οὖν ὃ Κρόνος ὃ πρὸ τοῦ 5555, 

2 αὐτὸν τοὺς 53 Ἴ στένοντος --- 18 τέχνῃ φοδὺ 9430} ἀλ- 
λαγῆναε 1ἰθ τὶ 2ῦ πλέουσιν 8 21 αὐτοῦ οἵη. 883 11 81 τὸν δρά- 
κοντὰ 8 

9434 
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μάντιος ἤγουν τοῦ 85) δράχοντος μαγντευσάμενος, ὑστερό- 

μαντις δὲ ὅ δράχων 583 54. 
204 ὅρχων τὸ δευτεροῦχον ἐχ δευτέρου ἢ τὸ δεύ- 

Ρ τερον 5] ἐπειδὴ καὶ τὸ πρῶτον ὅρχους ἔδωχαν περὶ τῆς 

Ἑλένης | 5838. ὥς φησιν Ἡσίοδος (ΠΕ 168 ἢ) 555} νῦν δὲ περὶ ᾿ 
τῆς στρατείας, ὅτεερ ἐστὶ δευτεροῦχον ᾿ 5558. τὸ δευ- 
τεροῦχον᾽ ἐχ δευτέρου γὰρ ὀμνύουσιν ἐν τῇ Αὐλίδι, ἵνα 
ὑποτάσσοιντο τῷ .Αγαμέμνονι. Τ' Ἐοΐ δὲ Ἕλληνες ἀμφὶ 
τὸν βωμὸν τοῦ προμάντεως Κρόνου ἢ Κρονίδου ἐκ 
τοῦ χρεανόμου τῶν νηπίων σὺν τῇ μὴτρὶ ἤτοι ἔκ 
τοῦ } δράχοντος τοῦ φαγόντος τοὺς στρουϑοὺς χαὶ τὴν αὖ- 9ὅ5ι 
τῶν μητέρα  ἄρσαντες καὶ ] ἁρμόσαντες  χαὶ ποιήσαν- Ῥ 
τες τὸ δεύτερον" ζυγὸν τῶν ὅρχων τουτέστι δευτέρους 
ὅρχους ποιησάμενοι περὶ τοῦ παραμεῖναι μέχρι τέλους τοῦ 

πολέμου τὴν ἰσχυρὰν κώπην ἐνοπλέίσουσε ταῖς χερσίν. 
ἀντιστρόφως δὲ εἶπεν 1 ἀντὶ τοῦ τὰς χεῖρας ἐνοπλίσουσι 1 ἵῬ 
στερραῖς κώπαις. δευτέρους ὅρχους εἶπε πρὸς ἀντιδιαστολὴν 
τῶν πρώτων τῶν δοϑέντων παρὰ πάντων τῶν μνηστήρων, ἈΡΟΙ͂!. ΠΙ1: 
ὅτε ἐμνηστεύοντο τὴν Ἑλένην, ὅτι, εἰ ἀδιχηϑείη παρά τινος Ὁ ἵ 
ὃ ἐχ χλήρου ταύτην λαβὼν σύζυγον, πάντες αὐτῷ βοηϑή- “Ῥιαί, ΤΙΘΒ 
σαιξν. 

200 σωτῆρα δὲ Βάχχον | τὸν Διόνυσον φησὶν 5558 
Ι ἀνυμγνοῦντες | 51 ὅστις αὐτοὺς ἔσωσε τὸ πρὶν ἐν Πυσίᾳ ὑπὸ 

Τηλέφου μέλλοντας ἀπόλλυσθαι ἀναδοὺς ἐξ αὐτομάτου ἄμ- 
σέελον χαὶ σφήλας τὸν Τήλεφον, ὅϑεν καὶ Σφάλτης ἐκλήϑη 555 84. 
ἡ ἀνάδοσις τῆς ἀμπέλου μῦϑός ἐστι, τὸ δὲ ἀλληγοριχὸν ᾿ 
οὕτως ἔχει" ] ἢ ἴχατά τινας" χάτοινος ὧν Τ' ὅ Τήλεφος ἢ ἀμ- ἊΡ. θ᾿. ϑιτ. 

πέλου χλάδοις ἐπισχεϑεὶς 1 τιτρώσχεται ὑπ᾽. χιλέως ἐν Ἰβίμπι, γα. 
Καΐχῳ ποταμῷ ἸΠυσίας, ὥς φησι Πίνδαρος (Ὁ 41) τές γὰρ 

ἐσθλὸν Τήλεφον τρῶσεν ἑῷ δουρὶ Καΐχου παρ᾽ 
ὄχϑαις;! τῶν πάροιϑεν δέ, ἐπεὶ χαὶ πρῶτον ἔπλευ- 
σαν οἱ Ἕλληνες χαὶ ἀναχϑέντες εἰς ἸΠυσίαν ἐδιώχϑησαν 
ὑπὸ Τηλέφου 585835! χαὶ πάλιν ὑπέστρεψαν εἰς Ἑλλάδα]. ὁ δὲ ἈΡ. ὈΙΡΙ. π 
Τήλεφος παῖς ἦν Ἡραχλέος χαὶ Αὔγης τῆς ᾿4λέου ϑυγατρὸς ἾῬ. ΠῚ 102. 
τοῦ Τεγεάτου ] χαὶ Νεαίρας ἥτις Αὔγη ἐν τῷ τεμένει τὸ ἴϑ. ΠΙῚΊΟΣ. 
βρέφος τῆς ᾿4ϑηνᾶς ἔϑετο. λιμοῦ δὲ χατασχόντος ἰάρσα, 

ΣΝ τς 

θ ὅπερ --- δευτ. [ ὁ λυκόφρων τοῦτό φησι 83 81 Ἑ πρώην! 

86 λεκοῦ α ΑΡ. Π1|108 λοιμοῦ 111]. ΑΡ. 1} 146 
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"ἅλεος τὸ βρέφος εἰς τὸ Παρϑένιον ἔδρος" ῥίπτει, ϑηλάζει δὲ 
τοῦτο ἔλαφος, ποιμένες δ᾽ εὑρόντες Τήλεφον ὠνόμασαν. τὴν 
δὲ “}7ἢἦ᾽ἢγην Ναύπλιος ] ὃ Ποσειδῶνος |. χελεύσει ᾿“λέου ἀπεμ- 
πολεῖ Τεύϑραντι τῷ τότε Πῆυσίας δυνάστῃ, ὃς ἔσχεν αὐτὴν 

ὅ γυγναῖχα. 

207 ᾧ ποτ᾽ ᾧτινέ ποτε ταύρῳ ἤτοι ταυρομόρφῳ | 
Διονύσῳ  χατάρξεται χαὶ ϑύσει χρυφαίας καὶ | μυστι- 
κὰς ] χερνέβας ἐν μυχοῖς τοῦ Δελφινίου τόπου ἤτοι 
τῆς Φωχίδος περὶ τὰ ἄντρα χαὶ | σπήλαια | τοῦ Κερδώου 

10 ϑεοῦ ἤτοι τοῦ | ̓Α4πόλλωνος [" τίς δὲ ϑύσει τὰς ϑυσίας; δ] 
Ξγαμέμνων ὃ χιλέαρχος τοῦ πολιρραίστου στρατοῦ 
τουτέστιν ὃ α γηῶν ἄρχων στρατοῦ  φϑείροντος πόλεις ]. 

Ρό χιλίαρχος ὃ χιλιόναυς [τὰς δὲ ρτες΄ ναῦς παρέλιπε τῷ 
τῷ τελείῳ δὲ ἀριϑμῷ ἐχρή-]} ἀπηρτισμένῳ μόνῳ" χρησάμε- 

15 σατο. 58 οἵ, Ἐπ. 51. 1 2743. ἰγνος ἀριϑμῷ᾽ ἦσαν γὰρ αἱ πᾶ- 

: σαι γῆες τῶν Ἑλλήνων αρπς΄. 

“ελφινέου τῆς Φωχίδος ἢ τοῦ | ̓Απόλλωνος Τ᾽ τὸ δὲ 
Δελφινίου παρ᾽ ἄντρα φασὶν ὅτι ὃ ᾿Δ4γαμέμνων χατὰ 
χρησμὸν ἐν Δελφοῖς ἐλϑὼν ἐν τῷ τοῦ ᾿“πόλλωνος ἱερῷ ἔϑυσε 

20 τῷ “Πονύσῳ. ΔΙελφίνιος οὖν καὶ Κερδῷος ὃ ᾿“΄πόλλων 5895. 
“Ιελφίνιος μὲν 1 ὅτι τὸν ἐν Πυϑῶνε Δελφίνην ᾿δράχοντα το- 
ξεύσας ἀνεῖλε “Ζητὼ βιάζοντα ] ὥς φησιν Ἥλιος ὅπότε πε- 
τραίου ὑπὸ δειράδι Παρνησοῖο ΖΦελφίνην τόξοισι 
πελώριον ἐξενάριξεν (ΑΡ. Β 106) | ἢ 8: ὅτε Κασταλίῳ τῷ 

25 Ἀρητὶ ἀποιχίαν στελλομένῳ ὁ ᾿πόλλων ἘῸ (Βρ' ἘΜ) 5: ἢ 

ἐπὶ δελφῖνος ὀχούμενος | ἢ 8' ὁμοιωϑεὶς δελφῖνι προηγήσατο 
τῆς νεὼς ἕως τοῦ Κρισσαίου κόλπου 5. Ἐ0 (Ερ' ΕΜ) χαὶ τῆς Φω- 

κίδος Τ' καὶ ἐχεῖ κατοικήσας ἘῸ (Εν ΕΜ) ὅ Καστάλιος ... οὗ ὃ 
υἱὸς 4Φελφὸς ἘῸ ἐπεχράτησε τῶν τόπων καὶ ἀττ᾿ αὐτοῦ 4Ζ1ελ- 

80 φοὺς ἐχάλεσε τοὺς ἐνοιχοῦντας χαὶ 4ελφινίου ᾿Απόλλωνος 
ἱερὸν ἐνιδρύσατο ἘΠ (Ερ' ΕΝ). τινὲς δέ φασιν ὅτι ὡς δελφὶς εἰς 

τὴν ναῦν ἦλϑε χαὶ χατὰ τοῦτον τὸν τόπον ἐπήδησεν εἰς 

14 50ὴῃ. Επν, Οὐ. 8358 

21 ὅτι --- 22 βιάξζοντα ΤλὉ. Ρ. 1106 21.28 » δελφύνην γί 22 πετραίη {1 

24 τῷ οπι. Τ' 2ὅ Κρητὶ πρὸς Τ' 20 προηγεῖτο 1 28 ἰδ80. 
ἱπᾶ, 29 ἐκράτησε Ερ (ΕΜ) 80 ἐκάλουν ΕΜ 81 ἐδρύσατο ΚΕ (ΕΜ) 

ὅτι --- 82 ἦλϑε} ἐν τῶ πλοέω αὐτὸν εἰσελϑεῖν ἐν εἴδεε δελφῖνος Τ' 
ὡς οἵ, Τ' οὐ ἢ. ΑΡ. 400 | ὅ δελφὶν Τ' 82 πηδῆσαι Τ' : 

ΤΘΟΡΒτοπΐβ ΑἸοχαπᾶτα 11. Ἵ 

ἴρ. Π| 28 
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τὴν ϑάλασσαν Ἐ0Ο 462) (ξ ΕΜ 205:1) 854 ὅϑεν ἐχλήϑη χαὶ ὅ 
τόπος “Ιελφοὶ καὶ ὁ ᾿ἅπόλλων ΔΙελφίνιος Τ. Κερδῷος δέ, 
ὅτι διὰ χρησμῶν τὰ συντείνοντα χαὶ | ἐπικερδῆ | δείχνυσιν. 
858.ι. παρ᾽ ἄντρα παρὰ τοὺς ἐσωτάτους τόπους τοῦ ναοῦ." 

ἐτιμᾶτο δὲ χαὶ Διόνυσος ἐν Φελφοῖς σὺν ᾿Δπόλλωνι οὑτωσί" ΤὮ 
οἱ Τιτᾶνες τὰ “]Πονύσου μέλη σπαράξαντες ᾿πόλλωνι Ἐξ (ΕΠ Νὴ 855 
ἀδελφῷ ὄντι αὐτοῦ 584} παρέϑεντο ἐμβαλόντες λέβητε, ὃ δὲ 
παρὰ τῷ τρίποδι ἀπέϑετο Ἐπ (ΕΜ 258:4) 54 ὥς φησι Καλλίμα- 
χος (ἴ. 814) χαὶ Εὐφορίων λέγων ἀν πυρὶ Βάχχαν δίέαν 
ὑπὲρ φιάλην ἐβάλοντο (Μεῖπ. ΑΑ 49) 84. 
ΦΙελφοὺς κληϑῆναι ἀπὸ Ζελφοῦ υἱοῦ Ποσειδῶνος χαὶ Πῆελαν- 
ϑοῦς τῆς 4Ιευχαλίωνος ϑυγατρός (801. ΑΘ50}. Ἐππι. 2). Τ' 

209 Ταῦρος δὲ ὅ Διόνυσος, διότι χερατοφόρον αὐτὸν 
γράφουσιν, ὡς χαὶ Εὐριπίδης ἐν Βάχχαις (920) χαὶ πρό- 
σϑεν ἡμῖν ταῦρος ἡγεῖσϑαι δοχεῖ. 5558 Στησίμβρο- ἘΜ ὩΤΤΩ, 
τος δὲ χαὶ Διόνυξον αὐτὸν χαλεῖ, ὅτε χερατοφόρος ἐξελθὼν 

τὸν Ζιὸς μηρὸν ἔνυξεν. 5) ἔἔχρυφαίας δὲ χέρνιβας ὅτι 
ἐν παραβύστῳ τὰ μυστήρια ἐτελεῖτο τῷ Διονύσῳ." 5588! 

211 ᾧ ϑυμάτων πρόσ- 

ἄλλοι δέ φασι 

παιον ᾧτινι ᾿ΑΑγαμέμνονι 
ἀμειβόμενος ὃ Διόνυσος ἀντὶ 
τῶν ϑυμάτων πρόσφατον | 
χάριν τὸν Τήλεφον σχήσει 555 53 

ᾧτινι ᾿γαμέμνονι πρόσπαι- 
ον χαὶ νεαρὰν τὴν χάριν τῶν 
ϑυμάτων ἀντιδιδοὺς ὁ Ζιό- 
γυσος συμποδίσει τὸν Τήλε- 
φον ἀμπέλου χλήματι ὥστε μὴ 

τὸ μὴ ἑλεῖν τοὺς Ἕλληνας ἀμ- 
πέλου χλήματι τοὺς πόδας αὖ- 
τοῦ περιπλέξας καὶ ἐμποδίσας 

αὐτόν 553. 

καχοζήλῳ δὲ τῇ τροπῇ ἐχρήσατο" λέοντα γὰρ εἰπὼν τὸν Τήλε- 
φον ὥφειλε τοὺς Ἕλληνας βόας ἢ ἄρνας εἰπεῖν, ὃ δὲ στάχυς 
εἶπεν αὐτούς. τοῦτο δὲ ἀχατάλληλον" λέων γὰρ στάχυς οὐχ 
ἐσϑίέει. 55 (οἷ. 1012) [ οἱ Ἕλληνες τῆς Τροίας παραπλανηϑέντες 
προσέβαλον τῇ ῆηυσίᾳ ὡς τῇ Τροίᾳ. ὃ δὲ Τήλεφος εἷς ὧν τῶν 

ἀνελεῖν πάντας τοὺς Ἕλληνας. 

10 “]Πόνυξον 50}. Β Ξ 82ὅ. 

8 συμφέροντα 7ΠΠ ὀὺ 71 εἰς λέβητα 7 8 παρέϑετο Τ' 
χ 

βάκχοις ἃῃι βάκχας Ὁ βάκ γ2] ἔδταν »2 δῖον ὃ 

βάλλοντες γ2 .28 χάριεν πρδεῖ 8 σχήσειν 8 
τρόπῳ 82 εἷς 1 βασιλεὺς ὃ ΑΡ. οπ. 6 

9 ἐν γ2 ἐμ ὃ 

10 ἐβάλλοντο ὃ γί ἐμ- 
28 δε κακοζήλως-τῷ 

ΑΡ. 6Ρ. ϑιτ 
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ησῶν ἐξελθὼν πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων ἀνεῖλεν. 1 ὅ δὲ 4΄ιό- 
γυσος ϑέλων ἀποδοῦναι εὐχαριστήρια τῷ .4γαμέμνονι διὰ 
τὰς εἰς αὐτὸν ϑυσίας παρεσχεύασεν ἀναδοϑῆγναι ἀπὸ τῆς γῆς 
χλάδον ἀμπέλου, ᾧπερ συμτπελαχεὶς (98ι1) Τήλεφος ὑπο ᾿᾽άχι- 

λέως ἐτρώϑη. ἢ 

212 Ἐνόρχης δὲ ὁ Διόνυσος, 
διότι μετ᾽ ὀρχήσεως αὐτοῦ ἐττι- 

212 δαίμων Ἐνόρχης ὅ 

Διόνυσος παρὰ “Ιεσβίοις. φασὶ 

γὰρ δύο ἀδελφοὺς συμμιγέν- 
τας Θυέστη χαὶ Δαισῶ ἐξ ὠοῦ 
τεχεῖν παῖδα Ἐνόρχην καλού- 
μενον, ὃς ναὸν ἱδρυσάμενος 

τὸς δὲ χαὶ Φιγαλεὺς τιμᾶται 
ἐν ᾿ἀρχκαδίᾳ ]. καὶ Φαυστήριος 

πάᾶάδος ἐπιτελεῖσθαι αὐτοῦ τὰ 
μυστήρια]. δαίμων δὲ Ἐνόρχης 
ὃ Διόνυσος παρὰ “εσβίοις" 

φασὶ δύο ἀδελφοὺς συμμιγέν- 
τας Θυέστη χαὶ Ζ;.αιτὼ. .. ἐξ 
ὧν ἐτέχϑη πρῶτος παῖς 585 

Διονύσῳ ἀπὸ τοῦ ἰδίου ὃὄνό- 
ματος αὐτὸν ἐχάλεσεν. ἢ Ἐνόρ- 
χης λέγεται, ὅτε μετὰ ὀρχή- 
σεως τὰ μυστήρια ἐγίνετο. ᾿ 

ἢ ὅτι ἐν ὄρχοις καὶ φυτοῖς 

διῆγεν. 54} (οἷ, 10025) 
Ἐνόρχης, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ὃ Διόνυσος 
Ἐνόρχης᾽ ὃ γὰρ παῖς 5 αὐτοῦ 
ἱδρύσατο... .. ἀπὸ τοῦ ἰδίου 

ὀνόματος. λέγεται δὲ ἐξ φοῦ 
γεννᾶσϑαι. 589 

οἱ δὲ αἰσχράν τινα ἱστορίαν φασί Διόνυσον λέγουσι ψηλα- 

φᾶν τὴν μητέρα μετὰ τὸ χεραυνωϑῆναι αὐτήν. Πολύυμνος 
δέ τις νεανίας ἔφη δείξειν τὴν εἰς ταύτην ὅδόν, εἰ συγγέ- 
γοιτο αὐτῷ᾽ ὁ δὲ ὑπέσχετο τοῦτο ποιῆσαι, εἰ πρῶτον εὑρήσει 
τὴν μητέρα. χαὶ δὴ βουλαῖς Πολυύμνου χατελϑθὼν εἰς τὸν 
“δην ἐκ τῆς “Ἰέρνης πηγῆς ἀνάγει αὐτήν. τελευτήσαντος 
δὲ Πολυύμνου Διόνυσος ϑέλων πληρῶσαι τὴν ὑπόσχεσιν 
Ἐσύχινα" αἰδοῖα προσῆψεν αὐτῷ καὶ φαλλοὺς δερματίνους 

9 χαὶ οι. 8 φηγαλεὺς 88 οἷ. Τ' οὐ ΕΒ. 9]. 11 1413: 90 ϑυέστην 
11 δαισῶ (ὥ ἴπ 1) α δαιτᾶν Π 1 συμμιγῆναε ῬορίΖ. 1606 δαιτῶ 8 

146. ἱπᾶ.: ἵπ Δθοσασα οαπὶ {Π0 οοποαθίζα ρμΐδοι!απη 608 ΟΟΙΏΉΤἾΒῖ586 

Δρραγοαί, ἐν ἱερῷ “)ηονύσου ἀἴοαδ 'ἴπ 118. ἔαϊββθ, ααδὸ ἱπέθγοϊ ἀθυπιηΐ 
11 Ἐξ πρῶιεος ἢ Πομι. Τ 111 Ἐ6Ο 242530 19 αὐτῷ «Βαοϊηη. 20 (ρὸν 

καὶ ἐκάλεσε) Βαοΐννι. (μοπ 7) {ὑπὲρ γονέων ναὸν καλέσας) 24 πολύ- 

συμηος γ2 γρ. πρόσυμνος τηδτρ'΄. ὦ 515 ΝΌππ. ΑὈΡ.1 81 δὲ 'ρ8θ ατθρ. Νδηζ. 
οὐ. ΠῚ 6. σα]. 105: οἵ, ΟἸομι. Ῥτοίν. Π| 84 Αὐποῦ. 29 217.29 πολυσύμνου γ2 
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ἐλάφων, ὅϑεν, ὥς φασι, καὶ ᾿Ενόρχης λέγεται. ἀλλ᾽ οὗτοι 
χαὶ περὶ τὴν ἱστορίαν ληροῦσι χαὶ τὴν ἀλληγορέαν οὐχ ἔσα- “" 
σιν. ἔχει δὲ ἡ ἱστορία οὑτωσί πρῶτον" [ Ὄσιρις δ᾽ καὶ Ζ1ι6- Ῥἱιοᾶ. 121 
γυσος βασιλεὺς ὑπάρχων Αἰγύπτου ὑπὸ Τυφῶνος τοῦ ἀδελ- ᾿ 

φοῦ καὶ τῶν συνωμοτῶν μεληδὸν χατετμήϑη κχαὶ ἐξετέϑη : 
πολλαχοῦ. Ἴσις δὲ 1 ἡ καὶ Δήμητρα | γυνὴ Διονύσου μετὰ Ῥιοά. Ι 18 
Ὥρου τοῦ υἱοῦ τὸν Τυφῶνα χαὶ πάντας τοὺς σὺν ἐχείνῳ ' 
Ἐφονεῖς ἢ ἀναιρεῖ. τὰ δὲ τοῦ ΖΦιονύσου μέρη χαὶ μόρια συλλέ- 
ξἔασα ἑχάστῳ ναὸν καὶ ἱερὰ φκοδόμησεν. ἐν Φήλαις δὲ πόλει 
«Αἰγύπτου τὸ μέγιστον ὑττῆρχε τῶν ἱερῶν, ὃς χαὶ μέγας ὅρκος 
τοῖς Αἰγυπτίοις ᾿ἐτύγχανεξ μὰ τὸν ἐν Φήλαις Ὄσιριν λέγου- 
σιν. πάντα γοῦν εὑροῦσα τὰ μόρια καὶ δειμαμένη πᾶσι ναούς, 
τὰ δὲ παιδογόνα ᾿μόρια" μὴ εὑροῦσα τοὺς δερματίνους φαλλοὺς 
ἐπενόησε χρεμαννύειν ἕχαστον ἑαυτῷ καὶ σὺν τούτοις ὀρχεῖ- 
σϑαι. ᾿ καὶ τὰ μὲν τῆς ἱστορίας ταυτί, τὸ δὲ συμβολικώτερον 
τοῦτο δηλοῖ ὅτι ὃ οἶνος ἐντείνει τὰ μόρια, ὅϑεν τὸν “1ι6- Ὁ 
γυσον χαὶ νέον χαὶ γέροντα γράφουσι, πρὸς τὴν πόσιν τοῦ 

οἴνου, τὴν μετρίαν λέγω καὶ ἄμετρον, καὶ φαλαχρὸν γράφουσι 
γέροντα τούτῳ ἀχολουϑεῖν, ὅτι οἱ οἰνωϑέντες τὰ τοῦ λογισ- 
μοῦ ἀπόρρητα ἐχφαίνουσιν. ὅϑεν χαὶ ᾿λχαῖός φησιν (ΕῪ. 58) 
οἶνος γὰρ ἀνθρώποις δίοπτρον. καὶ ἄλλα δὲ μυρία 
περὶ τὸν Διόνυσον ἤτοι τὸν οἶνον συμβολικωτέρως τελούμενα, 
παρδάλεις καὶ βάχχαι καὶ σάτυροι καὶ ἀνδρόϑηλυς στολισ- 
μὸς ᾿χαὶ τὰ ἕτερα, ἃ μαχρόν ἐστιν ἐν μυϑιχῷ συγγράμματι 
ἀλληγορεῖν περιεργότερον. Φηγαλεὺς ἐμοὶ δι᾿ ἦτα δοχεῖ 
γράφειν, παρὰ τὸ ἐν φηγοῖς χαὶ ὄρεσιν ἅλλεσϑαι | ἄλλοι (998) 
δὲ διὰ τοῦ ἰῶτα γράφοντες Φιγαλέα λέγουσιν ἐν ᾿Αρχαδίᾳ 
τιμᾶσϑαι Διόνυσον. Φαυστήριος δὲ οὕτως λέγεται, ὅτι 99ιο 
μετὰ φανῶν χαὶ λαμπάδων ἐτιετελεῖτο τὰ τούτου μυστήρια, 
ὅ αὐτὸς δὲ καὶ Ἐνόρχης, ὅτι μετ᾽ ὀρχήσεως αἱ ϑυσίαι αὐτῷ Ῥ 
ἐτειτελοῦνται [. ἐγὼ δέ φημι ἀλληγορικωτέρως τοῦτον Φαυ- 
στήριον παρὰ τὴν τοῦ οἴνου ϑερμότητα. Τ' 

218 λέοντα ϑοίνης τὸν Τήλεφον τῆς ϑοίνη ς καὶ τῆς | 
εὐωχίας ] σχήσει εἰς τὸ μὴ πρόρριζον ἀιστῶσαει τὸν Ῥ 
στάχυν χκείροντα ἐν ὀδόντι καὶ λαφυστίαις καὶ 
τρωχτικαῖς σιαγόσι. σχήσει δὲ πῶς; τὸ ἔχνος ἐμπλέξας 

8 μέλη ὃ τὰ3 9 » Φζδαις Ὀἰοᾶ.1 22 
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τοῖς λύγοις. λύγους δὲ νῦν εἶπε τῆς ἀμπέλου τὰ ] κλήματα 
στάχυν δὲ τοὺς Ἕλληνας χκαχοζήλως τῷ λέοντι τιροσάπτων 
τροφήν ᾿στάχυας". ἀιστῶσαι στάχυν τοὺς Ἕλληνάς φησι") 
λείπει δὲ τὸ ὡς ] ἵνα ἢ ὡς στάχυν χείροντα τῷ ὀδόντι 

ὅ ἔχαὶ" ταῖς [ δαπαγητιχαῖς ] γνάϑοις. 

210 λεύσω πάλαι δὴ ἀντὶ τοῦ προορῶ ταῦτα" | τοὺς Ῥ 
δὲ τοῦ τιλοῦ λέγει τοῦ εἰς τὴν Τροίαν τῶν Ἑλλήνων ]. σπεῖς- 
ραν ἀλλαχοῦ τάξιν στρατιωτιχήν Ἰ νῦν δὲ συστροφὴν καὶ | (Ογε. 16χ}) 

συναγωγὴν (ἰπῆτ. 13)} χακχῶν τῶν ἀπὸ δλχάδων χαὶ ] σπελοίων | γινο- Ῥ 
10 μένων. λεύσσω πάλαι δὴ σπεῖραν" ἡ μεταφορὰ ἀπὸ 

τῶν δραχόντων τῶν ἐσπειρημένων χαὶ συνειλημένων χαὶ δοι- 
ζούντων. 5585, σπεῖρα γὰρ ἡ τῶν ὄφεων συστροφή.  ὃλ- 

Ρχαέων δὲ ἀπὸ τοῦ ὅλκοῦ 588 τὴν δὲ 1 συναγωγὴν τῶν νεῶν 
σπεῖραν καχῶν λέγει 5888 54, 

1ὅ 217 σύρουσαν᾽ τὸ ἑξῆς οὕτως" βλέπω πάλαι δὴ συν- ν 

αγωγὴν ὅδλχάδων συρομένϊην ἐν τῇ ϑαλάσσῃ κἀπιροιζοῦ- 
σαν χαὶ ἐπιβοῶσαν χαὶ } ἀπειλοῦσαν ] τῇ πατρίδι ἤτοι τῇ 
Τροίᾳ δεινὰς ἀπειλὰς χαὶ πυρτπόλησιν. 

Ῥ 

20 

80 

219 ὡς μή σε Κάδμος" 

Καδμος 1 ὁ Ἑρμῆς ἀντὶ τοῦ 
Καὸμῖλος κατὰ συγχοπὴν ὡς 
γαμφηλὰς χαὶ γαμφάς. 588 5, 
Καὸμῖλος δὲ ὁ Ἑρμῆς 558. ] τού- 
του δὲ | καὶ Ἴσσης τινὸς νύμ- 

φης, ἀφ᾽ ἧς καὶ «““έσβος ἐχλή- 
ϑὴη Ἴσσα, ἐγεννήϑη παῖς ὀνό- 
ματι ] Πρύλις ]. οὗτος μάντις 
ὧν προσενεχϑέντι τῷ ᾽4γαμέμ- 
γονι τῇ “έσβῳ 555 5’ (απ. α) 

ἄλλως. ὡς μή σε Καὸδμος" 

ἀπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς τὸν 
Πρύλιν, ὃς ἦν μάντις ἐν Ἴσσῃ 
ἤτοι τῇ “έσβῳ υἱὸς τοῦ Καὸ- 
μέλου καὶ Καδμου Ἑ,μοῦ χαὶ 
Ἴσσης τινὸς νύμφης, ἀφ᾽ ἧς 
χαὶ ἡ “έσβος ἡ χαὶ ἤιτυλήνη 
ἐχλήϑη Ἴσσα, ὃς Πρύλις προσ- 

ἐνεχϑεὶς τοῖς Ἕλλησιν 

ὑπέϑετο τὸν τρόπον τῆς Ἰλίου ἁλώσεως διὰ μαντείας" εἶστε 
γὰρ τὴν χατασχευὴν τοῦ δουρείου ἵππου δώροις πεισϑεὶς 

ὑπὸ Παλαμήδους 5555. 
τυλήνη, περίρρυτος δὲ, διότι 

Ἴσσα ἡ «““έσβος νῆσος ἡ καὶ ἵ{Πι- 
γῆσος. 53 51 (αῃ. α) πρὸς 

θ τοὺς δὲ | περὶ 

μένων ὃ γ2 ἐντυλεισσομένων καὶ ἐνειλεσσομένων ἃ ΟΤη. γ1 

λος. οἵ. 1024 

11 ἐνειλημένων 8. ἐνειλεγμένων 838 ἐνειλεσσο- 

21. 28 Καδμέ- 
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ὃν λέγει" ὦ Πρύλι, ὡς μὴ ὥφελέ σε τὸν Πρύλιν" φυτεῦ- 
σαι χαὶ ] γεννῆσαι ὁ Κάδμος ἤτοι ] ὁ Ἑρμῆς οὕτω λεγόμε- Ῥ 
γος Ϊ παρὰ Βοιωτοῖς (1025) ἐν τῇ Ἴσσῃ καὶ ἸΜΠιτυλήνῃ τῇ 
σπιεριρρύτῳ τῇ χυχλουμένῃ ὑπὸ ϑαλάσσης φυτεῦσαι δὲ 
ποδηγέτην χαὶ ἑρμηνέα χαὶ ὁδηγὸν τῶν Ἑλλήνων | τῶν 

αὐθομαίμων δὲ καὶ συγγενῶν 1] Τρώων συγκατασχά- 

πτὴν, τέταρτον ὑπάρχοντά σε ἐχ τῆς ῥίζης τοῦ ἢ ̓ἅτλαν- κοι. Ῥιπά, Ν 
τος [ Πλειόνης γὰρ τῆς Ὠχεανοῦ ϑυγατρὸς χαὶ “Ἄτλαντος τοῦ οι. Ατ. Φ 

υἱοῦ Ἰαπετοῦ | χαὶ ᾿Ασίας | ἑπτὰ ϑυγατέρες, ὡς καὶ ἄρατος ΑΡ. Ὀἱοὶ. 
λέγει (Φ 201) ἕξ οἷαί περ ἐοῦσαι ἐπόψιαι ὀφϑαλ- 

μοῖσιν, ἑπτὰ δ᾽ ἐκεῖναί γ᾽ ἐπιρρήδην καλέονται 
Δλκυόνη ἤερόπη τε Κελαινώ τ᾽ Ἠλέχτρη τε καὶ 
Στερόπη καὶ Τηυγέτη τε καὶ ποτνία ϊαζα)]. καὶ Κε- θ8:ι 
λαινοῦς μὲν καὶ Προμηϑέως παῖδες “Τύχος χαὶ Χιμαιρεύς | ᾽ 

Ἠλέχτρας χαὶ Διὸς Δάρδανος | χαὶ ᾿Ηετίων 1 Στερόττης χαὶ 44ι:: 6. ΑἹ 
Ὑπερόχου Οἰνόμαος | Τηυγέτης καὶ 4΄τὸς “ακχεδαίμων, Παίας Σ ΣΙ 

δὲ χαὶ Διὸς Ἑρμῆς ] ὡς ᾿Ορφεύς φησιν ἐν τῇ ἀρχῇ τῶν 4:- Ἷ 
ϑιχῶν δῶρον ἀλεξικάκοιο Διὸς ϑνητοῖς ὀπάσαι 
κεχλόμενος Παίας ἐριούνιος ἦλϑε χομίζων υἱός, Ε 

ὅπως μιν ἔχοιμεν ὀιζύος ἄλκχαρ αἰνῆς καὶ ὅ Ἱππώ- δπις 
γαξ ἐν τῷ κατὰ Βουπάλου πρώτῳ ἰάμβῳ ἐβόησε (ἴν. 1)  αίης Ν 
παῖδα χυχλήσιον βασιλέα πάλμυν Τ' καὶ Σιμωνίδης Ἐξοι. Ριπᾶ, 
Παιάδος ὀρείης ἑλιχοβλεφάρου χατάλογον᾽ αὕτη γὰρ 116 
Κυλλήνης ἐν ὄρεσι ϑεῶν χήρυχα τέχ᾽ Ἑρμῆν]. Ἑρμῆς . 
δ᾽ ἐχ τῆς ῥηϑείσης Ἴσσης Πρύλιν γεννᾷ, ὅϑεν τέταρτον αὖ- 
τὸν ἐξ "άτλαντος εἶπεν. 

221 ἐξ 'Φτλαντος" 58 “4- [;4τλας γὰρ, οὗ Π]αῖα, ὡς ἔφη- 
τλας, οὗ ἸΠαῖα, ἧς καὶ Διὸς μεν, ἧς Ἑρμῆς, οὗ Πρύλις. , 
Ἑρμῆς, οὗ Πρύλις, ᾿ 

χαὶ πάλιν 'άτλας, οὗ Ἠλέχτρα, ἧς καὶ Διὸς Δάρδανος, ἀφ᾽ [ 
οὗ οἱ Τρῶες" ὅϑεν συγγενὴς ὃ Πρύλις Τρώων. 5858 ἄϑλιον 
δὲ τὸν ἄτλαντα λέγει διὰ τὸ τὸν Πρύλιν συγγενῆ αὐτοῦ ὄντα 
τοὺς ἰδίους προδιδόναι συγγενεῖς. Τ' 

222 ᾿αὐϑομαίμων | τῶν συγγενῶν Τρώων". Ῥ 

18 "ἐ ϑνητοῖσιν ὁ 19 δ΄ καέης γ2 21 μαέας ΠῚ 22 κυκλέης ὃ 

κυλκέης γ2 κυλλήνῃης γί βασιλέα οι. 11 πάλμην ὃ γ2ῶ παῖα- 

μυνέα νἱ 
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228 τόμουρε μάντι] πρὸς τὰ λῶστα χαὶ] τὰ βέλτιστα ] 

δηλονότι τὰ Ἑλληνικὰ γημερτέστατε ἤτοι 1 ἀληϑέστατε ᾿Ι. 
τόμουρος δὲ ὃ μάντις ὃ τὸ μὴ ὃν ὁρῶν 5. Ἐπϑύ. Οἃ. 11 129: 

ἤτοι ὃ τὸ μήπω γεγονὸς βλέπων ΤΠ. ] λῶστον παρὰ τὸ λῶ τὸ 
ϑέλω.] »νημερτὴς ἀπὸ τοῦ γὴη θγερητμος μορίου καὶ τοῦ 
ἁμαρτάνω ὃ μὴ ἁμαρτάνων τοῦ ἀληϑοῦς, ̓ χατὰ συγχοττήγν᾽. 

224 ἐπειδὴ γὰρ ἐν πυρὶ ἔμελλεν ἀφανισϑῆναι τὴν ἀφήνω 

ἐξ αἰτίας τοῦ ᾿4λεξάνδρου, ἔπρετις χαταχαυϑῆγναι χαὶ τὸν 
τεχϑέντα χαὶ τὴν τέξασαν. 5.2 (νυχτίέφοιτα δείματαλΣ ὅτι 

χαὶ ἡ Ἔχάβη δαλὸν ἔμπυρον ἔδοξε κατ᾽ ὄναρ γεννᾶν. 54 (πᾶγρ;. α) 
μηδ᾽ Αϊσαχείων" ὥφειλε δὲ ὃ ἐμὸς πατὴρ μηδὲ τὰ 

γυχτίφοιτα δείματα ἤτοι τοὺς ὀνείρους τῆς Ἑχάβης 

ἀπῶσαι χαὶ ἐχτὸς ϑεῖναι τῶν χρησμῶν χαὶ προσταγμάτων 
τοῦ Αἰσάχου, ὥφειλε δὲ ὑπὲρ πατρίδος ἐν μεᾷ μοίρᾳ ἤτοι! 
ἑνὶ ϑανάτῳ ἰχρύψαι τοὺς διπλοῦς ] τήν τε Ἔχάβην χαὶ τὸν 
᾿Αλέξανδρον τὰ γυῖα χαὶ τὰ | μέλη | τούτων τεφρώσας 
καὶ ] καύσας ] ἐν τῷ πρῶτον "ἐν ““ήμνῳ" χαϑ᾽ Ἑλλάνικον 
εὑρεϑέντι πυρί (1041τ. «“ἴσαχος ἦν Πριάμου ᾿ καὶ ᾿Αρίσβης 
τῆς ἸΠ]έροπος ϑυγατρός | μάντις ἄριστος (Α]. 228) ] ὃς ὕστερον 

ἀπωρνεώϑη ϑρηνῶν ϑανοῦσαν τὴν αὐτοῦ γαμετὴν | Περό- 
πηνὶ Ὑ τὴν Κεβρῆνος. Πριάμου δὲ δόντος ᾿Αρίσβην Ὑρτάχῳ 
χαὶ γήμαντος τὴν Ἔχάβην ὡς συνέβη αὐτὴν χατὰ γαστρὸς 
ἔχουσαν 

μὴ δ᾽ Αἰσαχείων οὑμὸς" 

«4ἴσαχος | υἱὸς Πριάμου, μάν- 
τις ὧν ἔχρησε τῷ Πριάμῳ 
γεννηϑέντα τὸν ᾿4λέξανδρον 
ἀνελεῖν σὺν τῇ τεχούσῃ, ὃ δὲ 
οὐχ. ἐπείσϑη. νυχτίφοιτα 

δὲ δείματα λέγει τὸ ὄναρ 
τῆς Ἕχάβης, ὅτε εἶδε δαλὸν τῆς 

μήτρας αὐτῆς ἐξελϑόντα 555 

χαὶ χαταδήλως ἐμπρήσαντα 
τὴν Τροίαν ἅπασαν 5. μιᾷ 

δὲ κρύψαι" τὸ ἑξῆς" μιᾷ 
μοίρᾳ ἤτοι [ ἑνὶ ϑανάτῳ ] δε- 
πλοῦς δὲ ] Ἑχάβην χαὶ ᾿41λέ- 
ξανδρον |. 558 

τὸν ᾿“λέξανδρον ἰδεῖν τὸν περὶ 
τοῦ δαλοῦ ὄνειρον, ἔχρινεν ᾿ ὃ 
ῥδηϑεὶς “ἴσαχος, ὅτε ἐγεννήϑη 
ὁ λέξανδρος, τοὺς δύο ἀναι- 
ρεϑῆναι τό τε τεχϑὲν χαὶ τὴν 
τεχοῦσαν, εἰπττὼν ὅτι τὸ σή- 

μέερον τεχϑὲν | χαὶ τὴν τεχοῦ- 
σαν χρὴ ἀνελεῖν. ὃ δὲ Πρί- 
αμος ἀντὶ τούτων ἀνεῖλε Κίλ- 
λαν ἐχ Θυμοίτου χρυφαίῳ γά- 
μῳ τότε γεγνήσασαν ἤή]ούνιπ- 
70». 

Ῥ 

ἘΛῸ 87θ20 

ἙἘΠΛῸ 4089 

1ῃ {1.36 

Ρ 

ΑΡ. 16]. 1 

ἴν. 148 

Ἐ12730 
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ὥφειλε' τὸ λὲ ψιλὸν χαὶ ὅσα τοιαῦτα χοιναὶ συλλαβαί 
εἰσιν, ὅϑεν χαὶ δίχα τοῦ ν μαχρά εἰσιν. 

221 γυῖα χυρίως αἱ χεῖρες, πἀρὰ τὸ γῶ τὸ χωρῶ χαὶ ἘΜ φάθ.) Ε 
ὑποδέχομαι, χαταχρηστιχῶς δὲ χαὶ τὰ λοιπὰ μέρη τοῦ σώ- Ε 
ματος γυῖα χαλοῦνται. ὑὑτεφρώσας ἐμπρήσας, σποδώσας. 

Ἐ6᾽ ὅ2789 (1 Ῥ) “ημναίῳ δὲ πυρὶ παρόσον ἔν “ήμνῳ 
μυϑεύονται εἶναι τοῦ Ἡφαίστου τὰς χαμίνους. 8588 4ημ- Ἶ 

γαέῳ πυρὶ ᾿ ἀπὸ χεραυνοβόλου δένδρου ] ἐν “Ἑλληνικαῖς χώ- Ῥιοᾶ. 118 
ραις ἐν Πήμνῳ Τ' πρώτως εὑρέϑη | τό τε πῦρ ᾿ καὶ αἱ ὅτελουρ- βοι. ϑ'94 
γίαι, κάϑως ἐν τῷ περὶ Χίου χτίσεως Ἑλλάνιχος ἱστορεῖ | ἵνα 
μὴ χατὰ πλάτος τὴν ἱστορίαν ἐπεξεργαζώμεϑα. 

228 οὐκ ἂν τοσῶνδε ἐλλειτιτιχῶς εἶπεν" ὥφειλε γὰρ 
εἰπεῖν" ἐὰν ταῦτα ἐγένετο, οὐχ ἂν τοσούτων συμφορῶν χῦμα 
ἐπέχλυσε χαὶ δίχην χαταχλυσμοῦ ἐξεχύϑη καὶ ἐπλημμύρησε 
χαὶ ἡμᾶς κατεπόντωσεν. Τ' 

229 τὸ δὲ δὴ Παλαίμων Παλαίμων ὃ ΠϊἸελιχέρτης, 
ὃ τῆς Ἰνοῦς υἱός ]. οὗτος σφόδρα ἐτιμᾶτο ἐν τῇ Τενέδῳ, 
ἔνϑα χαὶ [ βρέφη αὐτῷ ἐϑυσίαζον. 5585, ἡ δὲ ἱστορία ὄπι- [ 
σϑὲεν ἐρρέϑη" ᾿ϑάμας τρέφων τὸν Διόνυσον Ἥρας ὀργῇ 1 ἼΑΡ. Ὀ1}]. ΠῚ 
μανεὶς τὸν παῖδα “Ἰέαρχον ἀναιρεῖ, εἶτα καὶ Ἰνὼ μανεῖσα μβεαοςς 
ἀφῆχε τοῦτον εἰς ζέοντα λέβητα. σωφρονήσασα Τ' δὲ ατᾳ. ᾿ν.8 
ἐδιώχετο παρὰ τοῦ ᾿ἀϑάμαντος χαὶ αὐτὴ μετὰ τοῦ ἑτέρου 
αὐτῆς παιδὸς Πῆελιχέρτου ἀναιρεϑῆναι, φεύγουσα δὲ διὰ 
τῆς Γερανείας ὄρους ἢϊἹἸεγαριχοῦ ἀπὸ τῆς ἸΠολουρίδος ττέτρας 
ἔρριψεν ἑαυτὴν μετὰ τοῦ παιδὸς Πελικέρτου τοῦ χαὶ Παλαί- 
μονος εἰς τὴν ϑάλασσαν ]. "Νηρηίδες δὲ χορεύουσαι ἐπιφα- ατα. 1 
γεῖσαι εἶπον Σισύφῳ εἰς τιμὴν τοῦ παιδὸς ἄγειν τὰ Ἴσϑ- 

μια. 1 ἕτεροι δέ φασιν ὅτι ᾿ϑάμας ἔμελλε βαλεῖν καὶ τὸν αὐ. 4 
Παλαίμονα εἰς λέβητα χαὶ χλέψασα ἡ μήτηρ ᾿Ινὼ τοῦτον : 
ἔφυγεν || οἱ δὲ κομίσαντες ἐν Κορίνϑῳ τούτου τὸ σῶμα Σι- αἴ. 2 
σύφῳ ἀπὸ Σχοινουντίας --- ἐχεῖ γὰρ ἐξερρίφη ἐχ τῆς ϑαλάσ- 
σης ἰ| δελφῖνος αὐτὸν ἐχβαλόντος | ---᾿ ἀμφίμαχος καὶ 4ονακῖνος ἃτς. 8 
ἐκαλοῦντο. ἢ ὅ δὲ Σίσυφος ἀδελφὸς ἦν ᾿ϑάμαντος τοῦ Πα- αἴξ. 8 

θ βοὴ. ϑοριῃ. Ῥῃ. 986 

1 τὴν κάμενον 88 οἵ, Ῥ 20 λέαρχον α γί ΑΡ. τ. Ρὶπᾶ. 11.8.4} 

κλέαρχον ὃ γ2 Βεἢ. ἢ Ἠδ86 28 ἀναιρεϑῆναι μέλλουσα ἃτρ. Ῥἰπᾷ. 8 
81 ἀπὸ τῆς 1Π ἃτρ. 8 
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λαίμονος πατρός βασιλεὺς Κορίνϑου, ὅϑεν χαὶ ] ἑορτὴν τὰ 
᾿Ισϑμια συνεστήσατο]. ἐτιμᾶτο δὲ, ὡς ἔφημεν (104:1), ὁ Παλαί- 
μων καὶ ἐν Τενέδῳ. ἄλλως. ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν καὶ δὴ ἡ τῆς 
Τενέδου ϑάλασσα ἀναβράσει χαὶ στενωϑήσεται τῷ πλήϑει 
τῶν Ἑλληνιχῶν ὁλκάδων εἶπε καὶ δὴ ὁ Παλαίμων ὃ βρε- 
φοχτόνος δέρχεται καὶ βλέπει) τὴν γραῖαν σύγκοιτον 
τοῦ Ὠγένου χαὶ [᾿ Ὡχεανοῦ ἤτοι τὴν Τηϑὺν ] τουτέστι τὴν ϑά- 
λασσαν (ἰπῆν. 14) τὴν Τιτηνέδα τὴν οὖσαν μίαν τῶν Τιτάνων] 
τῶν παίδων Οὐρανοῦ χαὶ Γῆς  δέρχεται τί πάσχουσαν; ζέ- 
ουσαν χαὶ ἀναβράζουσαν | ἐν ταῖς αἰϑυίαις ταῖς ἐστολισ- 
μέναις ἐν ττλεχτάναις ἤτοι σχοινίοις. λέγει δὲ νῦν συμβο- 
λιχῶς αἰϑυίας) τὰ πλοῖα αἴϑυιαι γὰρ χυρίως ὄρνεα] ϑαλάσσια. 

281 ξύνευνογ᾽ ξύνευνον λέγει τὴν Τηϑὺν ᾿Ωχεανοῦ᾽ ἡ 

αὐτὴ δέ ἐστι τῇ ϑαλάσσῃ. 5 : 

282 Καὶ δὴ διπλᾶ καὶ δὴ τὰ δύο τέχνα ὃ Τέννης 

χαὶ ἡ Ἡμιϑέα δαίεται χαὶ  φϑείρεται Ϊ ἀντὶ τοῦ φϑαρή- 
σονται σὺν τῷ πατρὶ αὐτῶν Κύχνῳ ἐν τῷ στερρῷ μύλῳ 
χαὶ ] λέϑῳ | τοῦ χαλῶς ἄρχοντος ᾿Αχιλέως [ τυπέντα χαὶ] 
πληγέντα | τοὺς χλεῖδας χαὶ τοὺς  ὥμους ]. καὶ τοῦτο 
ψεύδεται ὃ “υχόφρων᾽ οὐ γὰρ χατὰ τοὺς ὥμους, ἀλλὰ τὴν 
χερφαλὴν πληγεὶς ὅ Κύχνος ἀνῃρέϑη. ] φασὶ γὰρ ὅτε ἄτρω- 
τος ἦν τὸ λοιπὸν σῶμα πλὴν τῆς κεφαλῆς ]. τοῦτο δὲ μῦ- 

ϑός ἐστι περιδέξιος γὰρ ὧν στρατιώτης ὁ Κύχνος καὶ χάλ- 

λιστα σχεπόμεγος ἐν πολέμοις ὡς μηδέποτε τρωϑῆ ναι" 
ὑποπέπτωγε τοῖς μύϑοις ὅτι ἄτρωτός ἐστιν]. ἐπεὶ δὲ πελη- 
γεὶς ὑπ᾽ ᾿Αχιλέως τὴν κεφαλὴν ᾿ἀνῃρέϑη, ἔφασαν ἄτρωτον 
εἶναι τελὴν μόνης τῆς χεφαλῆς. Τ᾽ καὶ δὴ διπλᾶ" Κύχνος ] 
ὃ Σχαμανδροδίχης καὶ Ποσειδῶνος | λαϑραίως τεχϑεὶς ἐρρίφη 
πλησίον ϑαλάσσης. κύχγνον δὲ περὶ αὐτὸν καταπτάντα ἐδόν- 
τὲς τινὲς ἁλιεῖς ἀνείλοντο τοῦτον χαὶ Κύχνον ὠνόμασαν. ὃς 

ἀνδρωϑεὶς 
χαὶ δὴ διπλᾶ" ὁ Κύχνος 555} ἔγημε Πρόχλειαν τὴν “1αο- 
Τρὼς ὧν 5 ὃ Ποσειδῶνος 53] μέδοντος | χαὶ γεννᾷ 

Ρ ἔσχε παῖδας δύο ἐκ Προκχλείας 

832 ΔΡ. Ὀ10]. 6Ρ. 8:4 

19 τὰς κλεῖδας γ2 

ἐν. 1Ὁ.1. 4 
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Τέννην χαὶ ᾿Ημιϑέαν]. ἀποθανούσης δὲ Προχλείας ἐπ- 
ἔγημεν ὃ Κύχνος Φυλονόμην 5588: | τὴν Τραγάσου Τ' ἥτις 
ἐρασϑεῖσα τοῦ Τένγνου χαὶ μὴ τυχοῦσα τῆς ἐλπέδος κατηγό- 
ρησεν αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα ὡς βιασϑεῖσα ὑχε αὐτοῦ συμ- 
φωνγνοῦντος αὐτῇ χαὶ αὐλητοῦ τινος Πόλπου χαλουμένου. ὁ 
δὲ ὀργισϑεὶς 5555: 

ἐνέβαλε χαὶ τὸν Τέννην καὶ 
τὴν Ἡμιϑέαν εἰς λάρναχα χαὶ 

ἀφῆχε φέρεσϑαι ἐν τῇ ϑαλάσ- 
σῃ. ἡ δὲ λάρναξ προσωρμίσϑη 
τῇ Τενέδῳ τότε ,“ευχόφρυι 
χαλουμένῃ, ἣν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ὃ 
Τέννης Τέγεδον προσηγόρευ- 

εἰς λάρναχα βαλὼν Τένην χαὶ 
Ἡμιϑέαν ἀφῆχεν. εἰς ϑάλασ- 
σαν. τῆς δὲ λάρναχος | προσ- 
ἐνεχϑείσης τῇ τότε “ευχόφρυι 
γήσῳ, νῦν δὲ ἀπὸ τοῦ Τέγνου 
Τενέδῳ χαλουμένῃ ἐδόντες οἱ 
τῆς νήσου τὸ συμβὰν χαὶ μα- 
ϑόντες τὸ δρᾶμα βασιλέα ἑαυ- 
τῶν τὸν Τένην ἐποίησαν καὶ 
τὴν νῆσον ἀπ᾽ ἐχείνου Τένε- 
δον προσηγόρευσαν. ] γνοὺς 

δὲ ὁ Κύκνος ἀνεῖλε μὲν Φυλονόμην, αὐτὸς δὲ ἐλϑὼν συνῷ- 

χησε τοῖς παισὶν ἐν Τενέδῳ. 5555 

ἐλθὼν οὖν ὁ ᾿Αχιλεὺς ἀνεῖλε ᾿Αχιλεὺς δὲ ἐπιστρατεύσας τῇ 
χαὶ αὐτὸν χαὶ τὸν Τέννην 555] Τροίᾳ ἀνεῖλε τὸν Κύχγον χαὶ 

Τένην | τὸν υἱὸν Κύχνου λόγῳ, 
ἔργῳ δὲ ᾿4πόλλωνος. 

ἡ δὲ Ἡμιϑέα διωχομένη ὑπ᾿ αὐτοῦ χαὶ φεύγουσα τὴν μῖξιν 
εἰς γῆν χατεπιόϑη. 5838, οἵ, ΟΥᾶμι. ΑΟΡ 1Τ192:0 μετὰ δὲ τὸ 
ἀνελεῖν ᾿Αχιλεὺς τὸν Κύχνον χαὶ Τένην ἀνεῖλε καὶ τὸν Πνή- 
μονα, ὅντινα ἡ Θέτις συναχόλουϑον ᾿ἀχιλεῖ δέδωχεν ὕτπτο- 
μιμνήσχειν αὐτῷ μὴ ἀνελεῖν Δπόλλωγνος παῖδα εἱμαρμένον 
γὰρ ἦν ἀποθανεῖν ᾿Αχιλεῖ, ὅπόταν ἀνέλῃ παῖδα ᾿Ἵπόλλω- 
γος.. ὃ δὲ Τένης, ὡς ἔφην, υἱὸς ἦν ᾿“πόλλωνος. 

ἡ Τένεδος --- ἀπὸ Τένου χαὶ ᾿Αμφιϑέας ἢ Ἡμιϑέας 

τῶν Κύχνου παίδων. ἐχαλεῖτο δὲ “Ιεύχοφρυς. ϑίθρ!. 

σεν. ἀχούσας 559 

1 ἐπέγημε» --- 18 προσηγόρευσεν 50ῃ. ΑὮὉ Α 88 

1. Τένην Ὠϊοὸ οἵ ἴῃ 5666. 85 Τ' (οἷ. ΑΡ.) 2 φιλονόμκην 83 α γὰ 
γα 

τραγασουῦ τραγανάσου ν2 οἷ. ᾶρῃ. δα ΑΡ. 
18 φελονόμκην 883 γ2 

4 βιασϑεῖσα γτ0}}. 8 

ἡ 

ΑΡο 

86}. Ὁ Α8 

1085 
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9232 εὔαρχος" οὕτως ἐχαλεῖτο ὁ Κύχγος διὰ τὸ ἐπιτυ- 
χῶς καινίσαι τὸ δόρυ τοῦ ᾿Αχιλλέως" χαὶ γὰρ οἱ μετάβολοι 
εὐφημιζόμενοι τοὺς πρώτους ὠνητὰς εὐάρχους χαλοῦσι. φασὶ 

δὲ χαὶ ποταμόν τινὰ περὶ τὴν Σινώπην Εὔαρχον ὑπὸ τῶν 
᾿Δργοναυτῶν προσηγορεῦσϑαι, ἀφ᾽ οὗ πρῶτον ἔπιον, ὥς 
φησιν Εὐφορίων ἧἣ οἱ Εὐάρχοιο φέρε κλέος ἀμφὶ ῥέ- 
εϑρον (εἰη. ΑΑ 120). Ἐρ' (ΕΜ 88842). Ῥυΐπὰ γοῦθὰ βρθοίδύ Ἐπιϑῦ. 

Οἃ. Π|Ι1938558 εὔαρχος λέξις βασιλιχὴ παρὰ “Ἰυχόφρονι ἐν τῷ 

εὐάρχῳ ἤγουν γρόνϑῳ βασιλιχῷ. 

284 τὰ πρόσϑεν αὐλητῆρος οὕτω δεῖ συντάσσειν᾽ 
τὰ τιρόσϑεν ἐχπεφευγότα τὰς λαρναχκοφόρους ὅδι- 
φὰς τὰς ἐν ψυδραῖσι καὶ ἐν ψευδέσιϊ φήμαις τοῦ αὐλη- 
τῆρος ἤτοι τοῦ Πόλπου" λείπει δὲ τὸ γενομένας. λαρνα- 
χοφϑόρους διφὰς τὰς μελλούσας φϑεῖραι αὐτὰ ἐν τῇ 
λάρναχι, λαρναχοφόρους δὲ τὰς φερομένας διὰ τῆς ϑα- 
λάσσης ἐν λάρναχι. χἂν γὰρ λαρναχοφόρους εἶπεν, οὐχ 

ἔστιν ἐπταισμένος ὃ στίχος, ἀλλ ὀρϑῶς καὶ οὕτως ἔχει, κἂν 
ἔσως ὃ “υχόφρων τοῦτο ἠγνόησε᾽ τὸ γὰρ δασὺ σύμφωνον 
δύναται ἐχτείνειν ὧς τὸ Τρῶες δ᾽ ἐρρίγησαν, ἐπεὶ εἶδον 
αἰόλον ὄφιν (Δ 208). εἰ δὲ ἔχαὶ σὺ τοῦτο μείουρον λέγεις 
ὡς οἱ λοιττοί (86ῃ. Ὁ), ἄχουσον ᾿ἱππττώναχτος ἢν αὐτὸν ὄφις 
τἀντιχνήμιον δάκῃ (ἴ. 499). ἐδοὺ τὸ ὄφις τὸ Ὁ μαχρὸν 
ἐδέχϑη. καὶ ἕτερα τοιαῦτα μυρία “εὑρήσει" ὁ πολυμαϑὴς 

χαὶ μετριχός. 

2806 τὸ δὲ 5 στυγνὸς ἄρταμος εἴωϑε λαμβάνειν ὃ “υ- 

χόφῥων ἀντὶ τοῦ Ϊ φοβερὸς [" ἴσως δὲ ] παρὰ τὸ στυγέει δὲ 
καὶ ἄλλος (Α 186) |. 588 ᾧ δὴ πιϑήσας ᾧτινι Πόλπῳ 
πεισϑεὶς ὃ Κύχνος ὃ στυγνὸς κχαὶ στυγητὸς ἄρταμος 

χαὶ ] φονεὺς ] τῶν τέχνων ὃ αἰϑυιόϑρεπτος" | εἶδος εἶ- 

260 φοβερὸς ῬδΙΆΡὮγ. Α 186 29 φονεὺς ΒΟΚ. Αῃ. 4475 

1 εὔαρχος ] οἱ τυπέντε οἱ εὐάρχῳ (Ογοπ0) ἰορῚὶὑ 2 δόρυ | ̓Ἰποοῃδὶ- 

ἀοταίθ ἤᾶθο οχ 8]ᾳ 0 56 Π0110 ἐγαπβουρία νἱαἀθηΐαν, ἃ] μαϑία ααἱβ ἃ ταὶ 
ΡῬαρπαθ ὈΘ]]δῖογθ οοοΐβιϑ ΟΣ Δυιβρίοδ !θ ἀἰοογθῦαν οχρ!!οαΐαπη ογαῦ οὗ. ΑἹ. ὅ80 

8 βασιλικὴ ἱ. 6. μετα βολικὴ 9. εὐάρχῷ | ταθιηο ον (ΡΓῸ]]. 7) Βου ἹΌΘ ἢ 5 

ἴῃ τϑούϊαβ (ν. Ῥ)ὴ δθιτανῖ 11 λαρνακοφϑόρους ὃ γῖ 10 εἔπης ὃ γί 
19 ἔδον Π᾿ 2422 τἀντικνήδιον γΊ τῶν τικεέμενον γ2 “δήκη γ2 
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πὲν ἀντὶ εἴδους, ἀντὶ τοῦ ὁ χυχνόϑρεπτος [ ὃ λιναγρέ- ἰπΐτι ὦ 

της καὶ ὁ ἀγρευϑεὶς ἐν λίνοις ] καὶ διχτύοις τῶν πορχέων ἴθ. 
καὶ ἁλιέων ] ὃ φίλος χαὶ ὃ ἠγαπημένος τοῖς χρηϑμοῖσιε ἴθ. 18 
χαὶ [ ὀστρέοις | τοῖς δαιβοῖς χαὶ λοξοῖς νειρίταις καὶ Ρ 

ὅ χοχλιδίοις ἐν χη λῷ χαὶ [ χιβωτῷ |χκατεδρύφαξε καὶ | ἠσφά- 
λισε] τὰς διπτύχους γονὰς ἤτοι τοὺς δύο παῖδας" αὐτοῦ 
Τένην χαὶ Ἡμιϑέαν. 

281 τὸ δ᾽ αἰϑυόϑθϑρεπτος φασὶν ὅτι Κύχνος ἐχ λα- 
ϑραίας μίξεως τεχϑεὶς 588 καὶ διὰ φόβον ἐχτεϑεὶς 5 εὑρέϑη 

10 ὑπὸ ἁλιέων τινῶν ἔχων πέριξ αὐτοῦ χύχνους, οὗς διώξαντες 

ἀνέλαβον τὸ παιδίον Κύχνον χαλέσαντες ἐχ τοῦ συμβάντος. 
εἶδος δὲ ἀντὶ τοῦ εἴδους ἔλαβεν᾽ ὥφελε γὰρ εἰπεῖν χκυχνό- 

Ρ ϑρεπτος. πορχέων τῶν [ ἁλιέων 1" πόρχος γὰρ ὁ κύρτος" 
λιναγρέτης δὲ ὃ ὑπὸ τῶν ἁλιέων ὥσπερ ἐν λίνοις | ἀγρευ- 

ἡἱρ ϑείς ] ὃ Κύχνος νηρίταις δὲ φέλος παρόσον διέτριβε 
10 μετὰ τῶν ἁλιέων. 558 

Ῥ 288 γηρίτης σημαίνει τὸν ϑαλάσσιον | χοχλίαν [. Ἐξ 

(ΕΝ 604.) ΕΒ 408.) 

239 δρύφαχτα ᾿χυρίως ἢ λέγονται τὰ ἐκ δρυὸς περιφράγ- 
20 ματα. τὰ δὲ λοιπὰ τῆς ἱστορίας ἐν τῇ ἀνωτέρω ἱστορίᾳ 

ἐρρέϑη ὡς καὶ τὰ τοῦ νήμονος. Τ' 

240 ὁ τλήμων ὅτι ὁ Τένης φύσει μὲν ἦν ᾿“πόλλωνος, 
ἐπικλήσει δὲ Κύχνου. διὰ τοῦτο οὖν ἀνεῖλε Πνήμονα ὃ ̓ Αχιλ- 
λεὺς ὡς οὐ κωλύσαντα διὰ τῆς ὑπομνήσεως τὸν φόνον. 588 

2ὅ 241 Ἡνήμων ἐφετμάς" νήμων ὄνομα κύριον, ὃν 
ἀπέστειλεν ἡ Θέτις μετ᾽ ᾿Αχιλέως πρὸς τὸ μιμνήσχειν αὖ- 
τὸν τοῦ μηδένα τῶν ᾿Απόλλωνος παίδων ἀνελεῖν" εἵμαρτο 
γὰρ αὐτῷ τότε ἀποϑανεῖν, ὅταν ἀποχτείνῃ ἐχ τῆς πόλλωνος 
γενεᾶς τινα. διὸ ἐλθὼν εἰς Τένεδον καὶ ἀνελὼν τοὺς περὶ 

80 Αύχνον χαὶ Τέννην ἐξ ᾿Απόλλωνος ὄντας εἰς ἔννοιάν τε ἐλ- 

ϑὼν ὕστερον ἀνεῖλε χαὶ τὸν νήμονα διὰ τὸ μὴ ὑπομνῆσαι 
589 χαὶ χωλῦσαι 5 αὐτόν 588. ὃ δὲ Τέννης φύσει μὲν ἦν ᾿4πόλ- 
λωνγος υἱός, ϑέσει δὲ Κύχνου. 5 σὺν τοῖς δὲ σὺν Κύχ- 

8 ἁλμέων ῬΟΙ]. ΥΙΙ 181 

20 ἀχιλέα 8 80 τένην 83 
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γῳ καὶ τοῖς ἐχείνου παισὶ χαὶ ὃ τλήμων καὶ ὃ χαρτεριχὸς 
Μνήμων ϑανεῖται πρηνὴς τὸ στέρνον καὶ ] τὸ στῆϑος 
οὐτασϑεὶς ξίφει τῆς μητρὸς ᾿Αχιλέως τῆς ϑεᾶς οὐ 
φράσας καὶ εἰπὼν τὰς ἐντολάς ] ἀλλ᾽ ἐν ληϑάργῳ καὶ 

ἐν} λήϑῃ 1 σφαλε ίϊς. 

248 Καὶ δὴ στένει Πύριννα" ἡ μὲν ἔννοια οὕτως 
ἔχει" εἰττὼν ἀνωτέρω ὅτι βλέπω συστροφὴν τῶν πλοίων 
συρομένων ἐν τῇ ϑαλάσσῃ χαὶ ἐπιβοῶσαν τῇ πατρίδι μου 
Τροίᾳ τόδε καὶ τόδε, νῦν φησι ] ̓καὶ δὴ" στενάζει ἡ Πῆυ- 
ρέννα πολίχνη Τροίας χαὶ οἱ ] αἰγιαλοὶ τὸν χρεμετισμὸν τῶν 
ἵππων } ἀκούσαντες, ὅταν ὃ ᾿Αἰχιλεὺς καὶ ὕστερος ἁπάντων 

Ἑλλήνων πηδήσας ἐκ τῆς νεὼς εἰς τὴν γῆν 1 ὕδωρ | ἐχ τῆς 
βίας τοῦ πηδήματος | ἀναδώσει | καὶ συμβολὴ πολέμου γενή- 
σεται σαλπισασῶν τῶν σαλπίέγγων τῶν ἐν κογχύλῃ. προορῶ 
δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς μου χαὶ πάσης τῆς Τρωιχῆς γῆς τὴν 
πόρϑησιν χαὶ τοῖς ὠσί μου Ϊ ἀφομοιῶ | καὶ εἰκάζω τοὺς 
στεναγμοὺς τῶν Τρωικῶν γυναιχῶν διὰ τὰς ἐπερχομένας αὐ- 
ταῖς ἀλλετταλλήλους συμφοράς. ἀλλ᾽ ἡ μὲν ἔννοιά ἐστιν 
αὕτη, συντάξεως δὲ ἐνταῦϑα χρείαν οὐχ ἔχομεν διὰ τὸ σαφές, 
τὰς δὲ ἱστορίας γραπτέον. ύριννα πολίχνη Τροίας ἐστίν, 
ὅπου παρετάξαντο οἱ Τρῶες ᾿ἀχούσαντες τὴν τῶν Ἕλληνι- 
χῶν πλοίων" ἐπέλευσιν παρὰ Πολίτου τοῦ υἱοῦ Πριάμου, 
ὅστις σχοπὸς τῶν Τρώων ὑπῆρχε ϑαρρῶν ταχύτητι ποδῶν, 
ὥς φησιν Ὅμηρος 56ᾳ. Β 811---814, 

τὸ δὲ στένει Πύρινα ] μία 
τῶν ᾿“μαζόνων ἡ Πύρινα, ἀφ᾽ 
ἧς τόπος ἐν Τροίᾳ]. καὶ Ὅμη- 
ρος ἀϑανάτου τ σῆμα 
πολυσχάρϑμοιο Πυρένης 
(Β 814). 55 τ 

τὸ ἑξῆς παράχτιοι ἢόνες. 

Μμύριννα δὲ ἡ πολίχνη ἐχλήϑη, 
ὅτι μία τῶν ᾿“μαζόνων ΤΜ1ύ- 
ρινα καλουμένη ἐχεῖ τελευτᾷ, 
ὅτε χατὰ τῆς Τροίας ἐστρά- 

τευσαν. αἱ δὲ λοιπαὶ τῶν 

᾿“Ἵμαζόνων εἰς τιμὴν ἐκείνης 
πόλιν ἀνήγειραν. 
8 παράχτιοι ἠόνες" οὐχ 

εἶδον τοὺς τῆς Τροίας αἰγιαλούς" εἰ μὲν γὰρ χρημνώδεις 
χαὶ πετρώδεις εἰσί, καλῶς εἶπεν οἱ ἠόνες χαὶ αἰγιαλοὶ 

8ὅ παράκτιοι ἤτοι πετρώδεις εἰ δ᾽ οὐχ εἴσι χρημνώδεις, ἀφε- 

θ κύρινα 6486 οοπβίδηζξου Πἰο οὔ ἴῃ 5066. 11 

Ῥ 

Ρ 

ἐν 

Ῥ 

οὗ, 254Ρ 

ΤΥ. 21 

Ἔρβοῃ, ΝΟ. 
Θ 186 
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λῶς, μᾶλλον δὲ μωρῶς εἶτιεν οἱ ἡ όνες καὶ αἰγιαλοὶ σέαρ- 
ἄκτιοι ἤτοι παραιγιάλιοι. 

Ῥ 244 φριμαγμός ὅδ᾽] χρεμετισμός [. “Ἐς (ΕΝ 8004) 

φριμαγμὸν ἦχον. οὗτος, οἶμαι, τὸν ἰ χρεμετίσμόν 1 φησιν" Ῥ 
ὃ οὐχ ἔστι δὲ φριμαγμός ὃ χρεμετισμός, ἀλλὰ διὰ τῶν δινῶν 

ἐγχῶν ἵππων" ἐχπεμπόμενος ἦχος, ὅταν γαυριῶσιν. 

ἠόνες χαὶ ἠιόνες ὡς ἂν ϑέλεις, γράφε, εἴτε τρισυλ- 

λάβως τιϑεὶς χάτωϑεν τοῦ ἢ προσγεγραμμένην εἴτε τετρασυλ-΄- ἥ 

λάβως μὴ ὑπογράφων, ἀλλ᾽ ἐχφωνῶν ᾿ἠιόνες ̓"] τὸ γὰρ Ηρ δ. 
ιῖ᾽0 ἐαμβικὸν χαὶ ἀνάπαιστον δέχεται πόδα, οἷός ἐστιν οὗτος, ; 

χαὶ δάχτυλον χαὶ χορεῖον τιλὴν ἐν τοῖς οἰχείοις τόποις. 

ΤΡ 245 Πελασγὸν δὲ ] τὸ Θετταλὸν | λέγει. 588 

Πελασγὸν ἅλμα ] τὸ Θετταλικὸν πήδημα Πελασγὸς Ῥ 
γὰρ καὶ Θετταλὸς ὃ ᾿Αχιλεύς. τὸ δὲ ὅϑεν ἐκχλήϑη Πελασγία 

16 εἶττον (8021) ἡ δὲ περὶ τοῦ ᾿Αχιλέως πηδήματος ἱστορία τοι- 

αὐτὴ" ) χρησμὸς ἦν δοϑεὶς Ἕλλησι ] τὸν προπηδήσαντα τῶν ὑπῖτ.5»» ΑΡ. 
Ἑλλήνων κατὰ τῶν Τρώων ἐκ τῶν ὅλχάδων πρῶτον τῶν Ἥ 
ἄλλων ἀποϑανεῖν. προπηδήσαντος δὲ τοῦ Πρωτεσιλάου χαὶ 

240 εἰς ϑῖν᾽ ἐρείσας λοι- 
2ὺ σϑέαν᾽" τελευταῖος γὰρ τῆς 

ἀναιρεϑέντος ] ὑφ ̓ Ἕχτορος ] ἢ 1γο. 599. 5οὶ 
ἑτέρου τινὸς ] ὃ ᾿Αχιλεὺς τῷ Ὁ ΒΊΟΝ Ε 

80 

γεὼς ὃ ᾿Αχιλεὺς ἀπέβη διὰ 
τὸν χρησμόν, ὅϑεν ὃ Πρωτε- 

σίλαος πρῶτος τῆς νεὼς πη- 
δήσας ἀπέϑανξ. κρηναῖον" 
φασὶ γὰρ ὅτι πηδήσαντος τοῦ 
᾿ΑἸχιλέως ἐκ τῆς νεὼς πηγὴ 
ἀνεδόϑη 583 

τούτου παϑήματι παιδευϑεὶς 
ὕστερον τῶν ἁπάντων τῆς ἰδίας 
γεὼς σφοδρωτέρως πηδήσας 
πλήττει τὴν γῆν καὶ ὕδωρ ἐξ 
αὐτῆς ἀνεδόϑη, 

ὥς φησι χαὶ ᾿Αντίμαχος δίμφα δ᾽ ἀπ᾽ ἠπείροιο μελαέ- 
νης ὑψόσ᾽ ἀερϑεὶς Πηλείδης ἀπόρουσεν ἐλαφρὸς 
ἠύτε κίρχος, τοῦ δ᾽ ἔμπροσϑε ποδῶν κρήνη γένετ᾽ 
ἀενγνάουσα (ἶν. ὅ9 Κ.)). 5855, χαὶ Εὐριπίδης φησὶ διὰ Νεο- 
πτολέμου τὸ Τρωικὸν --- ποδοῖν (Απᾶγ, 1189) Τ. 

12 “Πελασγὸν --- 50ῃ. Ὁ Β681 

50}. Επι. Απᾶν. 1189 
24 κρηναῖον --- 21 ἀνεδόϑη 

4 ἦχον οη. 7 ἤἿ᾿έἐϑέλης 11 29 ὕψος 88)΄ 81 ἀενάουσα 83 

ἁ 
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241 ἄμμοιο τῆς ἄμμου." ἄμος δι᾽ ἑνὸς μ γράφεται" 

ἄμαϑος γὰρ λέγεται παρὰ τὸ ἀμαϑὴς “χαὶ ἀμέτρητος εἶναι 
χαὶ ἐν συγχοττῇ ἄμος. ἄμμος δὲ αἰολικῶς διὰ δύο μμ᾽ ἐχεῖνοι 
γὰρ πάντα τὰ σύμφωνα διπλασιάζουσιν (4θ11). Ἐδοιβ- 

ὅ δήσει μετὰ ἤχου [ ἀναδώσει '' γάνος νῦν] τὸ ὕδωρ 1᾿ὃἁῬ 821}9Ρ 
ἀλλαχοῦ δὲ τὸ γάλα Τ' χαὶ ἡ χαρά." ΕΘ' 488: 

249 Ἰχαταίϑει νῦν ἀντὶ τοῦ λαμπρύνει τῇ στίλβῃ τῶν 

ὅπλων." Τ' 
ὀρχηστὴς Ἄρης 5 ὃ εὐχί-[ὀρχηστὴς “Ἃρης ὃ εὐχίνη- 

τὺ γήτος 5558.. χαὶ Ὅμηρος τάχαϊτος ] πόλεμος Ϊ ἢ ὅ μετὰ πύυρ- ῬΈ6Β. Ὁ ΠΟῚΤ 
χέν σὲ καὶ ὀρχηστήν περ]ρίχης καὶ ἐνοτελίου ὀρχήσεως 
ἐόντα (ΠῸΟΙ1Τ7) 5538 ἀντὶ τοῦ] γινόμενος, ὥσπερ ἐγίνετο τοῖς 
εὐχίνητον 5 διὰ τὰς γινομένας] .“άχωσιν ἔν τινε χαϑεστῶτι 
ἐν τοῖς πολέμοις πυχνὰς χινή-͵ δυϑμῷ καὶ γενναίῳ καὶ κινοῦντι 

15 σεις 5558. πρὸς πόλεμον. 

Ρ ὀρχηστὴς Ἄρης | -ἐπειδὴ ἐπετήδευον πάλαι μέλη τινὰ 
πρὸς τὸ παροξῦναί τε χαὶ εἰς ἀνδρείαν χινῆσαι τοὺς ἀχού- 

οντας!]. χαὶ Καλλίμαχος νόμον δ᾽ ἤειδεν ἄ ρη ος (ἵν. 520). 555 

Ρ 260 στρόμβῳ δὲ τῷ [ χόχλῳ"] 200 στρόμβῳ τὸν αἷἱμα- 

2ὺ πρὸ τοῦ γὰρ εὑρεθῆναι τὴν]τηρὸν ἐν κογχύλῃ σαλπίζων 
σάλπιγγα τούτῳ οἱ παλαιοὶ ἐν) αὶ ̓  κατάρχεσϑαι ποιῶν τὴν Ἔδοι. Ἐν. 
τῷ πολέμῳ ἐχρῶντο. 583 προσβολὴν τοῦ πολέμου. πρὸ Ἐβόθα. 1877 

γὰρ εὑρέσεως τῆς σάλπιγγος 

ἐν τοῖς πολέμοις πυρφόροις ἐχρῶντο, οἵτινες ἐξ ἑχατέρων 
ῶὉ μερῶν τῶν στρατευμάτων τοῦ πολέμου 'χαὶ τοῦ πολεμου- 

μένου μέσον εἰσερχόμενοι λαμπαδηφόροι ἔρριπτον τὰς λαμ- 
πάδας ἀντὶ τοῦ σαλπίσαι καὶ οὕτω συνεχροτεῖτο ὃ πόλεμος. ] 

εἶτα Τ τῇ κογχύλῃ ἐφεῦρον σαλπίζειν χαί τινα μέλη ἐπιτη- 
δεύειν πρὸς τὸ παροξῦναι χαὶ εἰς ἀνδρείαν χινῆσαι τοὺς ἀχούον- 

80 τας (Βαργ. 11) καὶ ἐπαύϑη τὸ πυρφορεῖν Τ. ἐπεὶ δὲ παρὰ τῶν 
Τυρρηνῶν εὑρέϑησαν αἱ σάλπιγγες ᾿ ἐπαύϑη χαὶ τὸ χογχύλῃ Ξυρε. 50 
σαλτπείζειν [. καὶ τοῦτο δὲ χαχόπλαστον ὑπάρχει τοῦ ,1υχό- 
φρονος τὸ ποιεῖν ἑαυτὸν μὴ εἰδέναι σάλπιγγα ὡς ὑστέραν 

9 ὀρχηστής --- Β0. Π 611 19 στρόμβῳ 568. ΑὮ Σ 219 Νῖο. Α 898 

9 ὀρχηστὴς --- 14 κινήσειβ. ΟΤη. Ο 18» δὲ Κρησὶν 508. Ὁ 18 δ᾽ 

ἤειδεν 1 δένεε 8'. 19 Ἐ πορφύραις ΡῬΙῸ πυρφόροι Ῥ 24 πολεμέου ] 
Ἐ: πολεμοῦντος ϑεῦ. 
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ιβροτος (Ν 8389) 588 χαὶ ἀλλα-] πεφρίχασι χαὶ ὅσα τοιαῦτα 
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γενομένην, ἀλλὰ κογχύλην, χἂν χαὶ τὸ τῆς Κασάνδρας πρόσ- 
ὠπὸον εἰσάγῃ περὶ τούτων λαλοῦν. ᾿ “Ὅμηρος γὰρ 1 ἀρχαιό- ἔβοῃ 
τερος τούτου γενόμενος πρὸ ω΄ ἐτῶν Τ' οἷδε σάλπιγγι χρω- 
μένους τοὺς Ἕλληνας ᾿ λέγων ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἀρίζηλος φωνή, 
ὅτε τ᾿ ἴαχε σάλπιγξ (Σ 219) Τ. 

201 δηιουμένη ὡς τὸ ἠεόνες (244) ἢ προσγεγραμμένον 
χαὶ ἀνεχφώνητον ἢ ἐχφωνούμενον δίχα προσγεγραμμένης. Τ' 

202 τὸ δὲ πέφριχαν ἀντὶ 208 πέφρικαν ἀντὶ τοῦ 
τοῦ | πεφρίχασι |. καὶ Ὅμηρος  πεφρίκασι καὶ πεεπούχνωνταε [. οὶ. 
ἔφριξε δὲ μάχη φϑισίμ-Ἰ]τὸ δὲ πέφρικαν ἀντὶ τοῦ 

χοῦ σάχεσι καὶ ἔγχεσι πε-] χαλδαϊχῆς ἤτοι ἀττικῆς δια- 
φρικχυῖαι (4 282) 58, ἔστι δὲ] λέχτου ὡς τὸ ἐσχάζοσαν χαὶ 
ἡ λέξις Χαλχιδέων καὶ ᾿Ερε-] εἴποσαν χαὶ τὰ ὅμοια. 

τριέων, οἱ αὐτοὶ δὲ χαὶ τὸ ἐσχάζοσαν (21) χαὶ ἤλθοσαν 
ποιοῦσι. χέχρηνται δὲ τούτοις καὶ ἄλλοι τινὲς 58 τῶν πα- 
λαιῶν ποιητῶν 58. Ῥοὕτως, οἶμαι, χαὶ τὸ ἦν ἀντὶ τοῦ 

ἦσζαν) ἐναντίως τῷ κανόνι" ὃ γὰρ χανὼν τῶν εἰς δ λη- Ομοθτ 
γόντων μετοχῶν μετ᾽ ὀξείας τάσεως τὰ τρίτα τῶν σλη- θ8ι9 

ϑυντιχῶν ἰσοσυλλάβως ποιεῖ τοῖς ἰδίοις πρώτοις σεληϑυν- 
τιχοῖς, τῶν δὲ μὴ οὕτως ἐσοσυλλάβως ποιεῖ τὰ τρίτα πλη- 
ϑυντιχὰ τοῖς πρώτοις ἑἕνιχοῖς. εἶπον τὸ πρῶτον ἑγνικόν, 

εἶπον τὸ τρίτον πληϑυντιχόν. τὸ δὲ εἴποσαν ἐναντίως. 
ὁμοίως καὶ ἔσχαζον᾽ τὸ δὲ ἐσχάζοσαν ἐναντίον ἐστὶ χαὶ τῆς 
χαλδαϊχῆς διαλέχτου. ἡ δὲ σύνταξις οὕτως σύνταξις" πέ- 

φριχαν δὲ χαὶ πεφρίχασι καὶ πεπύχνωνται οἱ γυῖαε χαὶ 
αἱ πεδιάδες ὥσπερ ληέου ἤτοι ὡς πεπύχνωνται οἱ γυῖζαι 
τοῦ ληίου χαὶ χωραφίου, πεπτύχνωνται οἱ γυῖαι ἐν λόγ- 
χαις ἀπαστράπτοντες. Ἔγυζαι τὸ γυι χἂν μαχρὸν χἂν 
βραχὺ δέξῃ, ἄπταιστος ὃ στίχος ἐστίν, ὧς ἐδιδάχϑης ἢ. 

204 πύργων δ᾽ ἐξ ἄχρων ἐχ τῶν ὑψηλῶν πύργων." Τ' 
τὸ ἰνδάλλεται οὐ μόνογν|ἐν δ άλλεται ἀπειχάζεται 
ἐπὶ τῆς ὄψεως, ἀλλὰ καὶ ἀκοῆς ὁμοιοῦταιϊ καταχρηστιχῶς" κυ- Ῥ 

τέταχξ. 588 ρίως γὰρ ἐπ᾽ ὀφϑαλμοῖς λέ- 
γομεν τὸ ἰνδάλλειν. 

2 ἀρχαιότερος --- οἵ. Ἠϊδί. ΧΙ] 188 14 Χαλκιδέων οἷ. ΟΠΟΘΙΌΡ. Π 
θ43:Η 11 οὕτως --- 2 διαλέκτου τ. οχμϊθοῦ ὃ 
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20ῦ πρὸς αἰϑέρος πρὸς τὸ Ὁμηριχόν φωνὴ δ᾽ ἀμ- 
φοτέρων ἵκετ᾽ αἰϑέρα χαὶ Διὸς αὐγάς (Ν 887). 5585. 
γηγνέμους δὲ τουτέστιν ἡσύ-[χαϑέδρας ἀπανέμους αἰϑέρος 
χους, διότι κατά τινας ὃ αἰϑὴρ ] περιφραστικῶς τὸν αἰϑέρα 

ὃ ἀχίνητός ἐστιν 8858 λέγει 

ὡς χαὶ Πίνδαρος ἐρήμας δι᾽ αἰϑέρος (ΟἹ 10) 55884. ἐν 
γὰρ τῷ ἀέρι συνίστανται χατὰ ᾿Αριστοτέλη (πᾶ. 1 992} δ) χαὶ 
πάντας σοφοὺς τά τὲ γέφη χαὶ αἱ χαταιγίδες χαὶ τὰ πρνεύ- 

9 ματα, ὃ δὲ αἰϑὴρ ἔρημος τούτων ἁπάντων χαϑέστηχεν, ὅϑεν 
ν᾽ γήνεμον ἔφη αὐτόν. Τ᾽ τὸ δὲ χυροῦσα ἀντὶ τοῦ ] χαταλαμ- 

᾿ βάνουσα. 5 

207 ἄλλην ἐπ᾽ ἄλλῃ οἷον εἰπεῖν νῦν μὲν ἀχουουσῶν 
τῶν Τρωιχῶν γυναιχῶν τὴν Πανδάρου συμφορὰν χαὶ τὸν 
ϑάνατον, εἶτα Σαρπηδόνος, ἔπειτα Ἕχτορος καὶ διὰ τοῦτο 

1 γοωμένων χαὶ δηγνυουσῶν τὰ ἱμάτια. Τ' 

208 τὸ δὲ ἐχεῖνο σ᾽ ὦ τά-] πρὸς ἑαυτὴν ἡ Κασάνδρα ταῦ- 
λαινὰ πρὸς ἑαυτὴν ταῦτα) τά φησιν ἀποδυρομένη τὴν 

λέγει ἀποδυσττετοῦσα καὶ ϑρη- [Ἔχτορος τελευτὴν 
γοῦσα τὰ μέλλοντα τῷ ἝἜχτο- 

20 ρὲ 58" ἐπελϑεῖν. 58 
χαὶ λέγει ὅτι ὦ τάλαινα χαρδία, ἐχεῖνό σε πλέον τῶν ἄλλων" 
βλαβῶν λυπήσει ] ὅταν ὃ ᾿Αχιλεὺς ἀνελὼν τὸν Ἕχτορα ἐφ᾽ Ῥ 
ἅρματος ἕλχῃ μιαίνων τὴν γῆν τῷ ἐχείνου αἵματι. 

α 

ἐχεῖνό σ᾽, ὦ τάλαινα χαρδία, χαχόν, 
7 β 8 

2ὅ ἐχεῖνο δάψει πημάτων ὑπέρτατον, 
5. κα ; ἕξ ϑ 

2600 εὖτ᾽ ἂν λαβράζων περχνὸς αἰχμητὴς χάρων 
κβ κῆ ῇ λ 

πτεροῖσι χέρσον αἰδτὸς διαγράφων 
18 λα κϑ' :γ 

ῥαιβῷ τυπωτὴν τόρμαν ἀγχύλῃ βάσει 

τ τ᾽ ἄμιχτον στόματι διγίστην βοὴν 
ε5 

830 τὸν φίλτατόν σου τῶν ἀγαστόρων τρόφιν 

24 οο αϊαρτδιημηδ ΘΧ μα! 6 ΟὟ 8588. τοαδιαϊν Τ' 1145 οὗ, ΡΓῸ]]. 8 οχίυ. 
ΤΥΘΟΡΒσοπἶβ ΑἸθχαπᾶτσα 1. 8 
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“ξ εδ 

206 Πτῴου τε πατρὸς ἁρπάσας μετάρσιον 
ἐξ κ τ εϑ' 

ὄνυξι γαμφηλῇσι ϑ᾽ αἱμάσσων δέμας 
τα εβ ἔ ἐγ' 

ἔγχωρα τίφη καὶ πέδον χραίνῃ φόνῳ 
κξ π  Αρα κὃ κϑ 

λευρᾶς βοώτης γατομῶν δι᾿ αὔλαχος. 
ὅ ἡ δὲ σύνταξις οὕτως" ἐκεῖνό σε, ὦ τάλαινα χαρδέα, δά- 

ψει καὶ λυπήσει ] καχόν, ἐχεῖνο τὸ ὑπέρτατον τῶν πὴ- Ῥ 
μάτων καὶ τῶν | βλαβῶν | εὖτ᾽ ἂν ὃ περχνὸς καὶ ] ὅ κυνη- οἵ. ἢ 
γετιχὸς ΤῸ ἀετὸς ὅ χάρων ὅ αἰχμητὴς ἤγουν | ὁ ᾿Αχιλεὺς ἢν» 
χραίνῃ καὶ | μιαίνῃ ] τὰ ἔγχωρα καὶ ἐντόπια τίφη καὶ 

10 ἄλση [καὶ τὸ πέδον καὶ τὴν γῆν ἐν τῷ φόνῳ χαὶ τῷ αἵ- Ῥ 

ματι ἁρπάσας μετάρσιον ἐν τοῖς ὄνυξι τὸν φίλτα- 
τόν σου τρόφιν χαὶ] ἀδελφὸν ΤΤ ἀπὸ τῶν ἀγαστόρων 
χαὶ [ ὁμογαστόρων τοῦ Πτώου καὶ 1 ̓Απόλλωνος ] ὑπάρχοντος 11ὅι 
τοῦ πατρός. χαὶ ἄλλο τι ποιῶν; αἱμάσσων τε τὸ ἐχεί- 

1 γου δέμας ἐν ταῖς γαμφηλαῖς καὶ σιαγόσι ἐλαβράξων" 

χαὶ ἠχῶν ἐν τοῖς πτεροῖς κλάζων τε χαὶ βοῶν ἄμιχτον 

διγίστην καὶ φοβερὰν βοὴν 1 ἐν τῷ στόματι. τί ποιῶν; ν᾽ 
γατομῶν καὶ [ ἀροτριῶν | ὅ βοώτης δι᾽ αὔλακος καὶ τῆς Ῥ 
λευρᾶς καὶ πλατείας τὴν χέρσον χαὶ ξηρὰν τόρμαν. 

20 χαὶ [ αὔλαχα  διαγράφων τυπωτὴν ἕχαὶ χεχαραγμένην Ῥ 
ἐν δαιβῷ καὶ δαιβῇ χαὶ σχολιᾷ χαὶ ἀγχύλῃ βάσει "ἀντὶ 
τοῦ τῇδε χἀχεῖσε περιστρέφων τὸ ἅρμα ὥσπερ ἀροτριῶν". Ῥ 

209 δάψεν δάχῃ 1 “λυπήσειϊ . Ρ 

200 τὸ δὲ λαβράζων μετὰ ὀργῆς χαὶ λαβρότητος φερό- 
2ὅ μένος περχνὸς δὲ ὅ φοβερὸς ἢ ὁ μέλας 5588 λαβράζων 

Ἐἠχῶν τοῖς πτεροῖς ἢ περκγνὸς  χυνηγετιχὸς (Β.}1.7) ἀετὸς 
Ἐπερισσῶς χαίνων χαὶ χότιτων “. Τ' 

Ρ 201 πτεροῖσι χέρσον μεταφοριχῶς τοῖς τροχοῖς | τοῦ 
ἅρματος. εἰπὼν δὲ τὸν ᾿Αχιλλέα ἀετὸν εἰχότως τοὺς τρο- 

80 χοὺς τοῦ ἅρματος αὐτοῦ πτερὰ ἐχάλεσεν ὡς ἂν δι᾽ αὐτῶν 
φερόμενος καὶ πετόμενος. λέγει οὖν τὴν διφρουλχίέαν παρ᾽ 

2ὅ μέλας 50. Α 2 816 (αὐ Αὐὐβίδτομαβ Ρ) ἘΝ 691: 

. 34 τὸ δὲ -- 2ὅ μέλας οΧμϊδΘηῦ οοαΐοο5 ροβῦ 11 λαμπρότητος 

ἃ 
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Ὁμήρῳ τοῦ Ἕχτορος, ὅτι αὐτὸν ἀνεῖλεν ὅ ᾿Αχιλεύς. 5555, 
(μμᾶγρ. ἃ) πτεροῖς τοῖς τοῦ ἅρματος τροχοῖς ἰ. 

202 δαιβῷ δὲ τυπωτὴν τόρμαν᾽ τόρμαν αὐτὸ τὸ 
Ρ χάραγμα τὸ ἀπὸ τοῦ τροχοῦ δαιβῷ δὲ τῷ | ἐπιχαμπεῖ ἰ 5555: 

ὄ 

τ 

1ὅ 

20 

2 

8ὺ 

βάσιν δὲ τὴν τοῦ ἀετοῦ λέγει 588 τὸ δὲ χλάζων τ᾽ ἄμιχτον 
ἢ ὅτι | ἰδίαν φωνὴν ἔχει ὅ ἀετὸς | καὶ ἐξαίρετον παρὰ τὰ λοιπὰ 

ὄρνεα ἢ ὅτι μόνος ὃ ᾿Αχιλεὺς ἐπολέμει χεχωρισμένος τῶν 
Ἑλλήνων, ὥς φησι χαὶ “Ὅμηρος 5558: ὃ δὲ σχοπὸς, οὗτος 55. 

11458 

δαιβῷ ἀγκύλῃ βάσει τὴν χέρσον διαγράφων τυπω-᾿ 
τὴν τόρμαν ποιήσει χαὶ ἀποχαταστήσει τουτέστιν ὡς ἀρο- 

τριωϑεῖσαν γῆν... 88 ἀσυνδέτως δὲ εἶπεν ὡς χαὶ τὸ χέρ- 
σον. Τ "τὸ δὲ δαιβῷ ἀντὶ τοῦ δαιβῇ ϑηλυχῶς" ἀττιχὸν δέ 

ἐστιν. ἢ οὕτως εἰπέ Τ διαγράφων τυπωτὴ ν χαὶ χεχαραγ- 
μένην ἐν δαιβῷ ἀρότρῳ ἐλλειπτιχῶς ἢ. 5, 

208 χλάζξων | βοῶν. 
204 ἀγαστόρων, τῶν ὁμογαστόρων, τῶν ἀδελφῶν. 

ΧῈΡ (ΕΜ θ20) {(τρόφινΣ σημαίνει δὲ τὸν τρόφιμον. Ἐξ 
(ΕΝ 1.1) ἀγαστόρων τρόφιν | ὁμογαστόρων | ἀδελφὸν 
(14:2) ἤτοι 1 τὸν συντεϑραμμένον ] Πτώου τε πατρὸς τὸν 

υἱόν τε τοῦ Πτώου πατρὸς ἤτοι | τοῦ ᾿Απόλλωνος ]. 

20ῦ Πτῴου τε Πτῷος 

ὃ ᾿ἀπόλλων, ἐπειδὴ μυϑεύον- 
ται) τῇ “4ητοῖ γεννώσῃ | αὐ- 
τὸν ἐξαπίνης φανῆναι σῦν μέ- 
γαν, τὴν δὲ ἰδοῦσαν ] πτοηϑῆ- 
γαι 1. χαὶ αὐτὴ μὲν Πτῴα 
χαὶ δ΄ ́ πόλλων Πτῷος ἐκλήϑη. 
Στησίχορος δὲ χαὶ Εὐφορίων 
τὸν Ἕχτορά φασιν | εἶναι υἱὸν 
τοῦ ᾿4Ἵπόλλωνος | χαὶ ᾿4λέξαν- 
ὅρος ὅ Αἰτωλῶν ποιητής. 558 

Στησίχορος χαὶ Εὐφορίέων 

χαὶ ᾿Αλέξανδρος ὃ Αἰτωλὸς 
ποιηταί φασι τὸν ἽἝχτορα 
υἱὸν εἶναι “'“πόλλωνος. Πτῶος 
δὲ ὁ ᾿4΄πόλλων οὕτω. λέγεται" 
.““ητοῖ | ἐν Δήλῳ 51} γεννώσῃ 
ἄρτεμιν καὶ ᾿Δπόλλωνα σῦς 
μέγας ἄγριος ἐφάνη, ἰδοῦσα δὲ 
τοῦτον ἐπτοήϑη χαὶ ΠΙτῶα ἐ- 
χλήϑη, ὁμοίως δὲ | καὶ ἡ 4ρ- 
τεμιὶς Τ καὶ δ ̓ ΄4΄πόλλων Πτῶος 
ἐχλήϑη. 

4 ἐπικαμισεεῖ 50}. Νίο, Θ᾽ 188 28 Στησέχορος --- Βοῃ. ΑὉὮὉ Γ΄ 814 

1 ὅτε 

ἰηα. 

οἵ, ῬΙυῦ. ΤΕ]. 16 

ὅ λέγει {πτῆσιν ἵ 

. 11 τρόφιμον [ τροφὸν Ηρ τρόφον ΕΜ 
11 86. 

2600 “7)ήλῳ 

10 ἀλλοτριωϑεῖσαν. 
20 πτῶια 

9Ὲ 
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208 λευρᾶς λίαν εὐρείας (1519). ἀλλὰ κἂν τὰς λέξεις 
ἄνωϑεν τῶν στίχων γράφε. 

209 λαβὼν δὲ ταύρου" φασὶν ὅτι ᾿ἀχιλεὺς ἐρασϑεὶς 
Πολυξένης τῆς ϑυρατρὸς Πριάμου ἐδήλωσε τῷ Πριάμῳ συμ- 
μαχῆσαι αὐτῷ, εἰ λάβοι τὴν παῖδα" ὃ δὲ συνέϑετο αὐτῷ 
δοῦναι χαὶ ἐλθόντος ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου ᾿Απόλλωνος ἱερῷ 
ὁ ᾿Δλέξανδρος λάϑρα ἐτόξευσε τὸν ᾿Αχιλέα καὶ οὕτω συνέβη 
ἀποθανεῖν τὸν ἥρωα. λαβόντες δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ οἱ Τρῶξς 
ἠσφαλίσαντο οὐ πρότερον δώσειν ἐπαγγειλάμενοι, πρὶν ἂν 
τὰ δῶρα τὰ ὑπὲρ Ἕχτορος δοϑέντα ἐξοπίσω λάβωσιν, ὃ καὶ 
γέγονεν. 8558, λαβόντες οὖν τὰ δῶρα ἔδωχαν τὸν νεχρόν. 558 
λέγει οὖν ὅτι πάλιν τὸν ἀντέποινον χρυσὸν ἔσον τῷ σταϑ- 
μῷ δοὺς ὃ ᾿Αχιλεὺς ταφήσεται παρὰ τοῖς Ἕλλησιν. 5555: 
λαβὼν δὲ δάνος" δάνος καὶ τὸ [ δῶρον [| χαὶ λύτρον 
τοῦ ταύρου τοῦ πεφασμένου χαὶ τοῦ ττεφονευμένου ἤγουν 
Ι τοῦ Ἕχτορος 1. ταῦρον δὲ εἶπεν ὡς ϑυμιχὸν χαὶ ἀνδρεῖον. 

λαβὼν δὲ ἐν σχεϑρῷ καὶ ] ἀχριβεῖ ̓  ταλάντῳ τῆς τρυτά- 
γης ἠρτημένον αὖτις καὶ ] εἰς τὸ ὀπίσω Τ' τὸν ἀντίέ- 

σοινον Παχτώλιον μύδρον ἐχχέας ἶσον ἐν τοῖς σταϑ- 
μοῖσι δύσεται χαὶ | ὑπεισέλϑῃ 1 τὸν χρατῆρα τοῦ 
Βάκχου ἤτοι τοῦ Διονύσου χεχλαυσμένος καὶ ϑρηνηϑεὶς 
ἐν ταῖς νύμφαισι χαὶ ἐν ταῖς ἸΠούσαις, αἵτινες ἐφέ- 

λαντο χαὶ ἐφιλήσαντο τὸ γάνος χαὶ |ἰ τὸ ὕδωρ | τοῦ Βη-ν 118ιο 
φύρου!] ποταμοῦ Παχεδονίας τὴν σχοπήν τε χαὶ | ἐξοχὴν [ Ρ 
τὴν Τειβηϑρίην ἤγουν τῆς «““ειβηϑρίας τὴν ὑπάρχουσαν 
ὕπερϑε τῆς Πιμπλείας. ᾿πεφασμένου τοῦ πεφο- 
γευμένου χαὶ | ἀνῃρημένου. Ῥ 

2170 σχεϑρῷ ταλάντῳ᾽ Ὅμηρος μὲν ἁπλῶς δῶρά φησι 
τῷ ᾿Αχιλεῖ δοϑῆναι ὑπὲρ Ἕχτορος (4) ὅ19), ὃ δὲ ““υχόφρων 
χαὶ ἄλλοι τινὲς ζυγοσταϑμηϑέντα αὐτῷ ἴσον χρυσὸν δοϑῆγαι 
τοῦ βάρους. 5538: ᾿σχεϑρῷ ταλάντῳ ἤγουν ] ἀχριβεῖ 1|ὃἁ 
ζυγοσταϑμήσει τρυτάνης τοῦ ζυγοῦ ἠρτημένον 1 χρεμασ- 
μένον [ ἐσταϑμωμένον ἢ. ταλάντῳ᾽ τάλαντον νῦν τὸ 

θ ἐλϑὼν 8 ἐλϑόντων Τ' 9 ἐπαγγελλόμενοι 8 80 αὐτὸν Τ' 
81 τὸ βάρος ἢ 
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πλατὺ καὶ πεταλῶδες τοῦ ζυγοῦ, ἐν ᾧ τίϑενται τὰ σταϑ- 
μούμενα Ϊ τρυτάνη ἡ χαὶ σταχάγη λεγομένη χαὶ ἡ ὅλη ῥάβδος 
τοῦ ζυγοῦ, ἧς ἑχατέρωθεν τὰ τάλαντα αἱ καὶ πλάστιγγες. 

χυρίως δὲ ἡ τρυτάνη ἡ γλωσσὶς τῆς ῥάβδου τοῦ ζυγοῦ. ᾿αὖ- 
ὅ ϑὲς ] εἰς τοὐπίσω (11021) τὸν ἀντίποινον τὸν ὑπὲρ τοῦ μὴ 
ποινηλατηϑῆναι τὸν “Ἔχτορα δοθέντα. ἶσον καὶ μαχρὸν 
χαὶ βραχὺ δεξάμενος τὸ ἔ οὐχ εὕρῃς τὸν στίχον ἐπταισμέ- 
γον, ὡς ἐδίδαξα (1750). 

212 Παχτώλιον 5555! Πανυ- 
τωλὸς 5381 ποταμὸς “Ἰυδίας ] 
ὅν φασι χρυσοῦ ψήγματα ἔχειν 
(5 1852) | χαὶ μέταλλα, ἐξ οὗ 
τὸν χρυσὸν ποιοῦσι.  μύδρος 
δὲ χυρίως ὃ πεπυραχτωμένος 

σίδηρος ] παρὰ τὸ μύρεσϑαι 
585. Ερ' (ΕΜ) χαὲ διαρρεῖν. μύ- 

Ρ ὅρος λέγεται χαὶ [ ὃ χρυσός. 
“Ὲρ (ΕΝ ὅ9383:) 

10 

1ὅ 

20 

218 χρατῆρα δὲ λέγει τὸν 
χρωσσὸν, τὸν ἀμφιφορέα Βάκχ- 
χου δὲ τοῦ Διονύσου χρα- 
τῆρα τοῦ Διονύσου, ὃν χαὶ 

25 Ὅμηρος λέγει ὅτε ἡ Θέτις 
() ἔλαβε παρὰ τοῦ Διονύσου, 

ἀμφιφορέα [δὲ] χρυσοῦν, ἔν- 
ϑα τοῦ ᾿Αχιλέως ὀστᾶ χεῖς- 
ται καὶ Πατρόχλου. χαί φησι 

212 μύδρον χυρίως τὸν σπιε- 

πυραχτωμένον σίδηρον παρὰ 
τὸ μύρεσϑαι χαὶ διαρεῖν. νῦν 
δὲ τὸν χρυσὸν σημαίνει | ἐχ 
τοῦ εἰπεῖν Παχκτώλιον. | ὃ 
γὰρ Παχτωλὸς παταμὸς Σάρ- 
δεων χρυσῖτιν πρὶν εἶχε ψάμ:- 
μον ἐχ τοῦ παραχειμένου ὄρους 
τοῦ Τμώλου χκαταρρέουσαν εἰς 
αὐτὸν | χαὶ ψήγματα χαὶ μέ- 
ταλλα, ἐξ ὧν τὸν χρυσὸν ποι- 

ἘῈΡ. 

Ηδγν. Υ 101 

οὔσι ] κἂν νῦν ὕέλον κατάγῃ |. Νομη. Χ 157 ᾽ 

271 χρατῆρα Βάχχου εἰς 
τὸν χρυσοῦν ἀμφιφορέα τοῦ 

Διονύσου, ὃν [ ἐχαρίσατο τῇ 
Θέτιδι φυγὼν πρὸς αὐτὴν καὶ 
σωϑείς, ὅτε ὑπὸ “Ιυχούργου | 
μετὰ τῶν Βαχχῶν | ἐδιώχετο ἢ 
εἰς ὃν τὰ τοῦ Πατρόχλου χαὶ 
᾿Αχιλέως καὶ ᾿Αντιλόχου κεῖν- 
ται ὀστᾶ. 

10 μύδρος 580}. 04]1. ΠῚ 49 ὁ. ποῦ. βοῃποία. β6ῃ. Νίο. Α ὅ0 βῆ. ϑόρῇ. 
Απί. 260 56}. Επτ. Οὐ. 982 ΕἘῸ6᾿ 4θ4ο οἱ ἱπαά. Ἐ6 οὐ ἘΜ. ϑαϊά. (πεπυρω- 
μένος σέδηρος 50}. [λιο. 101, ἢ -- 68. ἃ Μ. Βοβιηταςο αὐϊοιηρίδίαβ ὑ Β0ἢ. 

Αθβοῆ. Ῥσομι. 866 διάπυρος σέδηρος Ἰ6Χ. αἕμ. θ2θ58) 24 50. ὅ' 92 

θ ποινηλατωθέντα γ1 οἷ. Ηϊδί, 1Π 868 
(Ζοῃ. 1189) 

21 ϑελον οἵ, Ηρ5. ϑαλοβ 

50}. Ὁ ' 92 

Ζ 182 
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Διονύσοιο δὲ δῶρον φάσχ᾽ ἔμεν, ἔργον δὲ περι- 
χλυτοῦ Ἡφαίστοιο (ω 14). 885 ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη" 
Διόνυσος ὃ Διὸς καὶ Σεμέλης παῖς ἐν Φρυγίᾳ ὑπὸ τῆς Ῥέας 
τυχὼν χαϑαρμοῦ χαὶ λαβὼν πᾶσαν παρὰ τῆς ϑεᾶς τὴν 
διασχευὴν ἀνὰ πᾶσαν ἐφέρετο τὴν γῆν. παραγενόμενος δὲ 
χαὶ εἰς Θράχην “υχοῦργος ὃ τοῦ Δρύαντος μύωπι αὐτὸν 
ἐλαύνει τῆς γῆς ἔχαὶ χαϑάπτεται αὐτοῦ χαὶ τῶν τιϑηνῶν. 
ὃ δὲ ὑπὸ τοῦ δέους εἰς τὴν ϑάλασσαν χαταδύνει χαὶ ὑπὸ 

τῆς Θέτιδος δέχεται. ἢ ὃ δὲ τῇ Θέτιδι δίδωσι χρυσοῦν ἀμ- 
φιφορέα εἰς ὃν τὰ τοῦ ᾿Αχιλέως | χαὶ ᾿Αντιλόχου καὶ Πατρό- 
χλου ] ὀστᾶ ἐναπέϑετο ᾿ ὃν χαὶ Ὅμηρος λέγει 5664. ὦ 14 Ζ΄εο- 
γύσοιο --- Ἡφαίστοιο. 

214 νύμφαισι δὲ ταῖς Π]Πούσαις νῦν. οἷδε δὲ τοῦτο 

χαὶ Ὅμηρος ὅτι ἐν τῇ χηδείᾳ αὐτοῦ παρῆσαν (ω 60). 5858 
Βάφυρος ποταμὸς 1 "Παχεδογίας. 55 Ἀχεχλαυσμένος 
γύμφαισι ϑρηνηϑεὶς ταῖς ἸΠούσαις αἷ φίλαντο αἵτινες 
ἠγάπησαν Βηφύρου γάνος" Βήφυρος ποταμὸς Μῆαχε- 
δονίας "]. Τ' 

21 “ειβηϑρίην᾽ 855 Αείβηϑρα δὲ 58... ] ὄρος | ἐν Ἕλι- 
χῶνι. 588 ἐτὴν 1 ἐξοχὴν] τοῦ ““ειβηϑρίου ] ὄρους ἸΠαχεδονίας ]. 
Πιμπλείας σχοπὴν ὑπεράνω τῆς Πιμτελείας ὑπάρχουσαν ἢ. 
Τ Πίμπλεια 5588) δὲ καὶ 5 πόλις 58 χαὶ ὄρος καὶ χρήνη Πῆα- 
χεδονίας, ἧς χαὶ Καλλίμαχος μέμνηται ἐν Ὕμνοις ΑΥ̓͂ 7) ὡς 
ἹΠοῦσαι τὸν ἀοιδὸν ὃ μὴ Πίμπλειαν ἀείσῃ ἔχϑουσι 
5555, χαὶ Ὀρφεὺς νῦν δ᾽ ἄγε μοι χούρη Πιμπλείας ἔν- 
γετε Ποῦσα (ἴν. 11 Α".). ἔχαὶ ἢ αἱ μὲν λέξεις οὕτως ἔχουσι, 
περὶ ὧν οὐχέτι γράφω, γράφε σὺ δὲ ταύτας "μέσον" τῶν 
στίχων. ἡ δὲ ἔννοια τοιαύτη ἐστὶν ὅτι λαβὼν ὃ ᾿Αχιλεὺς 
τὰ ὑπὲρ Ἕχτορος λύτρα χαὶ πάλιν ἀντιδοὺς ἐἰσόσταϑμα τα- 
φήσεται ἐν τῇ χροσσῷ τῇ δοθείσῃ τῇ Θέτιδι παρὰ τοῦ 
Διονύσου ϑρηνηϑεὶς ταῖς νύμφαις ἤτοι ταῖς Πούσαις, αἵτι- 

γὲς περὶ τὴν Πίμπλειαν χαὶ Αειβηϑρίαν χαὶ τὸν Βήφυρον 
οἰχοῦσιν; ἃ περὶ τὸν Ἑλιχῶνα χαὶ τὴν Π]αχεδονίαν εἰσίν. 

22 Πίαμπλεια --- Β08. ΑΡ. Α 2. 

12 (15) ἔκ μεναι 19 1840. ἰη4. (πόλις, ὅϑεν Δειβήϑριον) 24 τὴν 

ἀοιδὴν Τ' δ, ὅ 8 ὡς 830 το ἣν Τ' 80 κροσσῷ 1 κοσσᾶ α΄ 

ν» Ὁ 

Βο. ἢ Ζ 
: 
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ἀλλ᾽ ὃ μὲν “υχόφρων χαὶ ἕτεροι ζυγοσταϑμηϑῆναι ἐσοβαρεῖ 
χρυσῷ τὸν Ἕχτορα λέγουσι χαὶ οὕτω παρὰ τοῦ ᾿Αχιλέως 
δοθῆναι τῷ Πριάμῳ νομέζοντες ὅτι τιλεῖόν ἐστι τὸ ζυγο- 
σταϑμηϑῆναι αὐτὸν τῶν ὧν φησιν Ὅμηρος χρημάτων. οὐκ 

ὅ ἔστι δὲ τοῦτο᾽ ὑπερβαίνουσι γὰρ τὰ ι( τάλαντα, ἅπερ φησὶν 
“Ὅμηρος, χωρὶς τῶν λοιπῶν τὸν σταϑμὸν τοῦ βάρους τοῦ 
Ἕχτορος. λέγουσι δὲ καὶ ϑανόντα τὸν ᾿Αχιλέα ϑρηνηϑῆναι 
ταῖς ἸΠούσαις, ὥσπερ φησὶν “Ὅμηρος, χαὶ ταῖς Νηρηίσιν. 
ἀλλ᾽ ἐχεῖνος πάντα ἐπανσόφως γράφει καὶ ἀλληγορικώτερον᾽", 

10 ὅτε μετὰ μουσιχῶν ὀργάνων ἡ «αἰχιλέως ἐγεγόνει χηδεία͵ 
Νηρηέδας δὲ λέγει ϑρηνῆσαι αὐτόν, ὅτι συνέβῃ χατὰ τὸν 
χαιρὸν τῆς αὐτοῦ τελευτῆς μυχήσασϑαι μὲν πρῶτον τὴν 
ϑάλασσαν ὥσπτερ ὀδυρομένην, εἶτα μέχρι τοῦ Ῥοιτείου ἐφ᾽ 
ἱκανὸν διάστημα ἐξελθοῦσαν φοβῆσαι τοὺς Ἕλληνας οὐ 

16 μιχρῶς, εἶτα πάλιν ὑποστραφῆναι. καὶ τοιαῦτα μέν, ἅ φη- 
σιν Ἵθμηρος" οἱ δὲ νεώτεροι. ούσας τε δαχρυούσας εἰσά- 
γουσι χαὶ τὰς ἐχείνων γινώσχουσι κατοιχίας ὅπῃ εἰσὶ χὰἀξ 

οἵων ποταμῶν ἀπορρύονται ὕδατα Πιμπλείας καὶ “ειβη- 
ϑρίας λέγοντες καὶ σπτοταμόν μοι τὸν Βήφυρον. καὶ τοῦτο δὲ 

20 ἀλληγορηϑήσεται" ἐπείττερ ᾿Ορφεὺς ἀρχὴ καὶ πατὴρ ὑπάρ- 
χων τῶν ποιητῶν χατῴχει περὶ τὸν Ἑλικῶνα χαὶ τὸ Ζει- 
βήϑριον, ἐμυϑολογήϑη ὡς αἱ ἸΠοῦσαι περὶ τοὺς ἐκεῖσε τό- 

«πους οἰχοῦσιν. Τ' 

210 ὃ νεχροπέρνας ὃ ᾿Αχιλεὺς ὃ πιπράσχων τοὺς 

2 γεχρούς, ὅτε τὸν Ἕχτορα νεχρὸν ὄντα στέπραχεν. ἐχ τοῦ 
πέρνημι ἡ μετοχὴ ὃ περνάς. ὅστις ᾿ἀχιλεὺς δεδοικὼς τὸν 

ϑάνατον χαὶ γυναιχεῖα ἐνδύσεται καὶ ἱστουργήσει ὡς γυνὴ 
χαὶ ὕστερον ἁπάντων Ἑλλήνων ἀποπηδήσει τῆς νεὼς εἰς 
τὴν γῆν τῶν Τρώων τὸ σὸν δόρυ δεδιώς. Τ' 

80 211 ϑῆλυν 885 δέ φησιν ἀμφὶ σῶμα 58᾽ ἱστόρηται 
γὰρ 588: τοῖς γεωτέροις Τ' ὅτι ὃ ᾿Αχιλεὺς ἀχούων τὸν “Ἕχτορα 
ἀνδρεῖον χαὶ φοβηϑεὶς ὑπεχρίϑη χόρη εἶναι χαὶ ἐλϑὼν ἐν 
Σχύρῳ ᾧκχει μετὰ τῶν τοῦ «Ἰυκομήδους παίδων, ἔνϑα χαὶ 

τῇ Δηιδαμείᾳ συνῆλθεν 5558.. ὃ ᾽Οδυσσεὺς δὲ σταλεὶς ὑττὸ 6. Ὁ 1 896 
8ὅ ᾿“γαμέμνονος ἀτράχτους καὶ ἠλαχάτας χαὶ ὅσα τοιαῦτα γυ- 

γαιχῶν ἐργαλεῖα, ἔτι δὲ καὶ ξίφη χαὶ τόξα χαὶ ἰοὺς δέψας 

18 ἀπαρύονται 11] 
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πρὸ τοῦ παρϑενῶνος τῶν γυναιχῶν τοῦ ““υχομήδους ἐπέγνω 
αὐτὸν χαὶ τοῖς “Ἕλλησιν ἤγαγεν" αἱ γὰρ γυναῖχες τὰ τῶν γυ- 
γαιχῶν ἐπιλέγονται, ᾿Αχιλεὺς δὲ ξίφος λαβὼν ἐπειρᾶτο χινεῖν 
δεξιῶς χαὶ οὕτως ἠλέγχϑη.} ἀλλὰ ταῦτα μὲν πέπλασται χαὶ 
μεμυϑολόγηται, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" ἄρτι λαβὼν πρὸς 
γάμον ὅ ᾿Αχιλεὺς Ζ4ηιδάμειαν τὴν «“Ἰυχομήδους ϑυγατέρα 
συνδιέτριβεν ἐν τοῖς ϑαλάμοις χαὶ παρϑενῶσι πόϑῳ τῆς 
γεογάμου, ὅϑεν ἐμυϑεύσαντο ὅτι γυναιχεῖα ὑπέδυ. ἀγγελίαν 
δὲ τῆς ἐχστρατείας χαταγγέλλοντος τοῦ ᾽Οδυσσέως προϑύ- 
μως ὑπήκχουσε χαὶ ἐξώρμησε πρὸς τὸν πόλεμον καίττερ᾽ μαν- 
ϑάνων ἀπὸ χρησμοῦ βραχυχρόνιος εἶναι, εἰ ττρὸς τὴν Τροίαν 
ἐχτυλεύσει. ἣν ἀγγελίαν καὶ τὸν ἐκ χρησμοῦ φόβον εἰς ξίφη 
χαὶ ἀτράχτους ἐξέϑεντο᾽ ὅτι γὰρ οὐχ ἐδειλίασεν ὁ ᾿αχιλεύς, 
ἀλλὰ χαὶ προϑύμως πρὸς τὸν πόλεμον ὥρμησε, καὶ “Ὅμηρος 
μαρτυρεῖ ἐν τῇ 1(1017) δαψωδίᾳ τὸν Νέστορα παρεισάγων τερὸς 
τὸν Πάτροχλον λέγοντα᾽ ἦλθον ἐγὼ καὶ δῖος ᾿Οδυσσεὺς 
λαὸν ἀγείροντες χατ᾽ ᾿Αχαιέδα καλλιγύναικα ᾿ καὶ 56. Α Α Τὶ 
μετ᾽ ὀλίγον (181) φησί ἦρχον --ἠἡϑέλετον. ταῦτα μὲν 
πάντα ἀλληγοροῦνται, ὃ δὲ ᾿βαρβαρόγλωσσος" «Αυχόφρων 
οὗτος μυϑιχωτέρως ἐχδέχεται. διὸ χαὶ φορτιχόν μοι δοχεῖ 
ἐν οὐκ ἀλληγορουμένοις, ὡς πολλάκις ἔφην, ἀλληγορεῖν. 

219 τὸ δὲ λοῖσϑος ἐς γῆν] 219 χαὶ λοῖσϑος ἐς γῆν" 
ἐτιδὶ 5 εἶπον τὴν ἱστορίαν χαὶ πάλιν " 

ἐρῶ" 

εἵμαρτο τῷ πρώτῳ ἀποβάντι 5585, ἕτῆς νεὼς" 555, ἀποϑαγεῖν, 
ὃ χαὶ πέπονθεν ὅ Πρωτεσίλεως 5585, διὸ ὃ ᾿Αἰχιλεὺς 55. 
εὐλαβεῖτο πρῶτος ἐξελϑεῖν 5. [ὕστερον ἐξῆλϑεν. 

281 ὦ δαῖμον ὦ τύχη, ὦ εἱμαρμένη | ὅποῖον κίονα τῶν 
οἴχων 

ρίας οὐδὲ χωρὶς πόνων χαὶ χόπων πιχρῶν | χαὶ πένϑου ς ἢ 
ὃ ληστὴς Ἑλληνικὸς γελάσει στρατὸς] ἐπαγαλλόμενος τῷ 

ϑανάτῳ τοῦ πεπτωχότος ] Ἕχτορος. κίονα δὲ χαλεῖ τὸν Ἕχ- 
τορα, ὡς καὶ Πίνδαρος λέγει τίς γὰρ Ἕκχτορ᾽ ἔσφαλε 
Τροίας ἄμαχον ἀστραβῆ χίονα (0 ΤΙ 145); 

11 βραδέχρόνιος α 

οὐ αὐ 

ἀφανίσεις | τὸ ἔρεισμα καὶ [ στήριγμα ] τῆς δυστυ- 

χοῦς πατρίδος χαταβαλών" ] οὐ μὴν ἄνευ βλάβης καὶ τιμω- Ῥ 
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ὦ δαῖμον, οἷον κίον᾽ ἀι-χέονα δὲ καλεῖ "τὸν Ἕχτορα 
στώσεις δόμων᾽ χίονα χαλεῖ] ὡς μὴ μόνον τὸν Πριάμου 

τὸν Ἕχτορα, δόμων τῶν οἴ-} οἶκον συνέχοντα χαὶ βαστά- 

χων, ἐπεὶ ἐχεῖνος ἦν ὃ ἀνεχό-Ἰ ζοντα τῇ δυνάμει αὐτοῦ, ἀλλὰ 
ὅ μενος χαὶ βαστάζων τῇ δυνά-} καὶ πτᾶσαν τὴν Τροίαν. 
δι ἑαυτοῦ οὐ μόνον τὸν οἶχον, 
ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν Τροίαν 5858 
ἔφερεν ὡς δυνατός 558. ἀνάπαι- 
στος ὁ στίχος ἐον᾽ αἵ. ἱπί, πη. Υ [ὦ δαῖμον" ὃ στίχος οὗτος 

10 ἐν τετάρτῃ χώρᾳ πόδα ἀνάπαιστον ἔχει χαὶ χαλεῖται ἐαμβικὸς 
τραγιχός (οἵ, 8989). 

280 πρύμναις πεύχαις ] ταῖς ναυσίν } ἀπὸ τοῦ ποι- 
οὔντος τὸ ποιηϑέν. ] πρύμνη δὲ τὸ ἔσχατον χαὶ ὀπίσϑιον 

μέρος τῆς νεώς, παρὰ τὸ εἰς πέρας χαὶ τελευταῖον μέρος 

15 μένειν [ἰ πρώρα δὲ τὸ ἐμπρόσϑιον, παρὰ τὸ πρῶτον τοῦ 
δέοντος ἤτοι τοῦ ὕδατος ἅπτεσϑαι Τ. 

ἀλλ ἀμφὶ πρύμναις" τὸ] τὸ δὲ ἑξῆς 
ἑξῆς τοῦ λόγου 555 
οὕτως" οὐ μὴν ὃ Ἕχτωρ δωρεὰν ἀποϑανεῖται χαὶ οἱ Ἕλλη- 

20 γες τῷ ϑανάτῳ αὐτοῦ ἐπεγγελάσουσιν ἄνευ προστίμου χαὶ 

τιμωρίας 5558 ὶ 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πρύμναις πεύ- ἀλλὰ φυγόντες περὶ τὰ πλοῖα 
Ρχαις τὴν ἐσχάτην | τοῦ βέου] αὐτῶν | συμφλεχϑήσονται ταῖς 

βαλβῖδα δραμὼν 5885 δηλο- ναυσί. 
25 γζότι) ὃ τῶν Ἑλλήνων στρατὸς 
Βσυμφλεχϑήσεται 5885. 
παραφράζει δὲ τὴν παρ᾽ Ὁμήρῳ ναυμαχίαν, ἐν ἡ φαίνεται 
ὁ Ἕχτωρ διώξας τοὺς Ἕλληνας καὶ κατακαύσας τὴν ναῦν τοῦ 

29 Πρωτεσιλάου. 5558 
Ρ Ζωριέα δὲ στρατὸν λέγει) τοὺς] Ζ ὡριεὺς στρατὸς ὁ Ἕλλη- 

Ἕλληνας |: 5588 γιχός, 
ἀπὸ 4Φώρου τοῦ Ἕλληνος υἱοῦ, ὡς χαὶ Ἡσίοδος (ἶν. Ἰ Β) 55581] 

ἐν τῇ ἡρωϊχῇ γενεαλογίᾳ Ὁ Ἕλληνος δ᾽ ἐγένοντο φιλο- 
πτολέμου βασιλῆος ὥρός τε Ξοῦϑός τε καὶ Αἰό- 

85 λὸς ἱππιοχάρμης 5855851}) Αἰολίδαι --- Περιήρης. 

4 ἀντεχόμενος 21 μεταφράζει 1 88 Ἕλληνος --- ἑππιοχάρκης 

ΟΧ. 1]. 184: 

Ἰη γ. 29 

οοα. ΕΜ 
609335 

508. Ρὶπὰ. Ῥ. 
ΙΥ̓͂ 252 
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288 Φύξιον 4έα δέ, ἵνα φύγωσιν ἢ ἵνα γένηται | αὖ- 
τοῖς αἴτιος φυγῆς 1. 5885. χαλῶν ἐπ᾽ εὐχαῖς πλεῖστα Φύ- 

ξιον Δέα ] τὸν φυγῆς αὐτοῖς αἴτιον γενόμενον “Δία 1 πορ- 
ϑουμένοις αὐτοῖς ὑπὸ τῶν Τρώων ἀποδιῶξαι τὸν ϑάνατον. 

ἢ καλῶν Δία Φύξιον | τὸν δυνάμενον ποιῆσαι φυγεῖν τὸν 
χίνδυνον!. Φύξιος δὲ ὅ Ζεὺς χαὶ | Φίλιος χαὶ Ἕταιρεῖος 
χαὶ [ Ἐφέστιος | καὶ Ὁμόγνιος καὶ ἄλλα μυρία καλεῖται πρὸς 
τὰ συμβαίνοντα χαὶ γινόμενα καὶ μετονομαζόμενος" φεύγων 

γάρ τις Φύξιον Δία ἐπικαλεῖται γάμους δὲ πάλιν ποιῶν 
Γαμήλιον Δία ἐπικαλεῖται ΤῚ συμβουλευόμενος δὲ  Βουλαῖον 
(ΑἸ. 485) | καὶ τἄλλα ὁμοίως. 

290 τότ᾽ οὔτετάφρος᾽" τότε οὐ ] βοηϑήσουσι ] τοῖς Ἕλ- 
λησιν οὔτε ἡ τάφρος χαὶ τὸ ὄρυγμα οὔτε τῶν νηῶν τὰ προ- 
πύργια χαὶ ἡ ἐν σταυροῖς χαὶ σταβάροις τοῖς τεεττηγμένοις 
ἐχεῖϑε τῆς τάφρου πτέρυξ χαὶ τὸ παραπέτασμα τὸ δίχην 
χροσσίων ἐπέχον ἐν τῇ τάφρῳ ἢ τὸ δίχην χροσοῦ καὶ | κλέ- 
μαχος τουτέστι τὸ χλιμαχηδὸν | στεπτηγμένον οὔτε τὰ γεῖσσα 

καὶ ] αἱ στεφάναι | ἤτοι οἱ χοσμῖται, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐπάλξεις ἤτοι] 
αἱ στάσεις ] τῶν πύργων | ἐν αἷς ἵστανται οἱ πολεμισταί] 
ὧν ἄνωϑέν. εἰσιν αἱ ἐριπναὶ ἤτοι [ οἱ προμαχῶνες | χαὶ τὰ 
διεστηχότα τοῦ τείχους [ "χαὶ" οἷον εἰπεῖν οἱ ὀδόντες" ταῦτα 
πάντα τότε οὐκ ὠφελήσουσι “τοῖς Ἕλλησι" περὶ τὰς ναῦς 
διωχϑεῖσιν ὑπὸ τοῦ Ἕχτορος. ὅτι δὲ ἔχτισαν τοῦτο τὸ τεῖ- 
χος οἱ Ἕλληνες, ὃ λέγει νῦν ὃ. υχόφρων μὴ ὠφελῆσαι 
αὐτοῖς, “Ὅμηρος ἐν τῇ Θ δαψωδίᾳ διδάσχει τὴν χτίσιν αὐ- 
τοῦ, ἐν δὲ τῇ ΠῚ τὴν νῦν" ναυμαχίαν φησὶ χαὶ τὴν τούτου 
κατάλυσιν. 

291 πρόβλημα 5888 καὶ σταυροῖσι χροξξωτὴ πτέ- 
ρουξ 5 πτέρυγα εἶπε τοῦ τείχους τὴν περίστασιν τῆς οἶχο- 
δομῆς.... οἷον τὴν ὑψηλήν, παρὰ τὸ χορύττεσϑαι χαὶ ἐγεί- 
ρεσϑαι᾿ τὸ δὲ χρόσσας μὲν πύργων ἔρυον (Δ 258) οὐ 
χλίμαχας οἶδεν οὐδὲ λέγει ὅτι χατέβαλλον τὰς χλίμαχας, 

81 οὐ --- ἘΜ 5404 

1 Ἐφέστεος ὅορΡῇ. Αἱ. 492 | Ἑρκεῖος Αὐϊδίοί, 10 Ζαμήλεον  Ἐ' Γενέϑλιον 

16 κρασσέων ὦ κροσέων Ὁ κρόσου Ὁ τη3 κορσίων 5 κορσοῦ α 21 ὀὁδόν- 

τες οἵ. Τ' ἴῃ βοὶ. Θπᾶ. Επτ. ῬΗ. 1166 22 τοὺς ἕλληνας γι 28 διωχϑέντας γί 
2ὅ αὐτοὺς γνἱϊ 28 πρόβλημα -- πτέρυξ | ἄλλως Τ΄ 80 80. ἱπᾶ.: {κροσ- 

σωτὴνν) Ἡγορέ,. (κροσσωτὴν δὲ διὰ τὴν πρόσβασιν) ὃ 32 κατέλαβον 



ΣΧΟΛΙᾺ .128 

ἀλλ᾽ ἦσάν τινὲς ξύλινοι ὑπότροχοι χλίέμαχες ἔχουσαι ἄνω 
προμαχῶνας 5555) ἐφ᾽ οἷς οἱ πολέμιοι ἐφεστῶτες ἐμάχοντο 
τοῖς ἐπὶ τοῦ τείχους 585΄. ἔστιν οὖν οὕτως" τὰς χρόσσας 

ἐπὶ τοῦ τείχους ἔρυον χαὶ χατέβαλλον τὰς ἐπάλξεις. 5859 5, 
ὄ σταυροῖσι δὲ ἡ ἑχατέρωϑεν οἰκοδομὴ τοῦ τείχους ὀρϑοῖς 

ξύλοις διειλημμένη, ἅπερ σταυροὺς κέχληχε διὰ τὴν στάσιν, 
ἢ αὐτὸ τὸ τεῖχος διὰ τὸ πλάτος. 558 54 χορσωτὴ δὲ ἡ] 

Ρ ()χλειμαχώδης ἰ πτέρυξ | τὸ τεῖχος  γεῖσα δὲ αἱ στεφά- 

γαι]}. 588 
10 298 αἱ μέλισσαι" δίχην μελισσῶν χαπνῷ ἐσχοτισ- 

μένων καὶ [ βολαῖς χορμῶν οὕτω χαὶ οὗτοι ὑφ᾽ Ἕχτορος 
πτοηϑέντες πηδῶντες εἰς τὴν | ξένην γῆν 1 ἐκ τῶν χαϑ- 
εὗρῶν χαὶ πρύμνας χαὶ πρώρας τῶν νεῶν χαὶ τὴν Τρωιχὴν 
γῆν 1 μολυνοῦσι τῷ αὐτῶν αἵματι Ϊ ἐν τῷ πηδᾶν ὁμοιούμεγοι 

15 ὀρχησταῖς. 
Ῥ 294 ἐλειγνύος ] τῆς ἀναδόσεως τοῦ χατιγοῦ | χυρίως 

δὲ ὁ ἐξ ἐλαίου καὶ χηροῦ καπνός" (οἷ, ἘΜ δ6ῦ53:). 54 λεγ- 

Φ) νύς | ἡ ἀνάδοσις | τοῦ πυρός ] ὃ καπνός [. “Ἐρ' (ΕΜ δ6529) 
᾽ 296 Γἄφλαστα 5558. δὲ χαὶ κόρυμβα᾽ 8554 ἄφλα- 

Ρ80 στα 5:ἘἨἰ χαλεῖται 538 Ε6 | τὰ ἄχρα τῆς νεὼς χατ᾽ εὐφη- 
ΤΡ μισμὸν τὰ εὔϑλαστα | καὶ χόρυμβα δὲ τὸ αὐτὸ δηλοῖ 

χαὶ ἔστιν ἐχ παραλλήλου 58583584 ΕΘ, τὸ αὐτό: ἘΠ ἢ δια- 
φέρουσιν ὅτι τὰ μὲν ἄφλαστα πρυμνήσια, τὰ δὲ χόρυμβα 

Ρ πρωρήσια". 855554 “ΕΘ 85120 ΕΜ 1177. κχκλῃδῶν δὲ ϑρό- 
ἢ γους περιφραστιχῶς [ τὰς χλῇδας, ἐν αἷς οἱ ἐρέσσοντες 

χάϑηνται | 5858ὅ, τὰ αὐτὰ δὲ χαὶ σέλματα, ἄϑεν χαὶ Ὅμηρος 
εὐσέλμους τὰς ναῦς ἔφη. 585 

298 πολλοὺς δ᾽ ἀριστεῖς}] 298 πολλοὺς δὲ ἀριστεῖς 

Ρ πολλοὺς, φησὶν, ἀρίστους “λ-] εὐγενεῖς Ἕλληνας “τοὺς λαμ- 

80 ληνας | τὰ πρώτιστα τῆς λείας βάνοντας" τὰ πρωτόλεια τὰ 

1 ἔχουσαε --- Β0ῃ. Ὁ ΜΝ 444 ὃ τὰς κρόσσας --- Βοῃ. Μ' 268 
0 διὰ --- ΕΟ ὅθ9θ46 8 γεῖσα --- 50}. Ἐπιν. ΟΥ. 1670 18. 50}. ϑορῇ. 
Απί, 1008 (ἡ ἀνάδοσιε) τοῦ καπνοῦ 24 --- κάϑηνταε 508, Αρ. 1 1269 

(Η65.) 20 σέλματα --- 50}. ΠΊ 

1 κλέμακας 8 2. προμάχους αἷς ἐφίσταντες 8 4 κατέ- 

βαλον 88) 6 διειλιγμένη 883: 2120 καλεῖ Βα τὸ ἄκρον ἘΘ 2121 τοῦ 8 

τὸ Ἐ6 γ1 εὔϑλαστον 8 ΒΘ εὔφλαστα ὃ γῶ εὔφλαστον γί εὔφλαστα 
καὶ εὔϑλαστα ὃ οἷ. 508. ΑΡ. Α 1089 ΕΝ 1174: 32 ἢ. [ χαὺ 

80 τὴν πρώτην 8 

Ῥ 

Ρ 
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ἐχ τῆς Ἑλλάδος φέροντας τῷ 
δόρατε χαὶ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ 
ταῖς σποραῖς χαὶ εὐγενείᾳ ] 

ὑψωμένους αἱ σαὶ χεῖρες κα- 

ταξανοῦσι χαὶ διαφϑεροῦσι. 
λέγει δὲ τοὺς περὶ Πάτροχλον 
(Π 820) καὶ Πηνέλεων ΟἿΡ ὅ97 
ἜΡδιιβ. ΙΧ 515) χαὶ ᾿σχάλαφον 
ΟΝ δ18) καὶλ᾿ ρχεσίλαον (Ο 829) 

ΕΙΣ ΔΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

πρώτιστα τῆς λείας 1 καὶ 

πρώτην αἰχμαλωσίαν χαὶ πρό- 
χουρσα Τ' φέροντας ἐχ τῆς λ- 
λάδος ἐν τῷ ἑαυτῶν δόρατι 
χαὶ τῇ ἀνδρείᾳ χαὶ ταῖς 
σποραῖς χαὶ εὐγενείᾳ ὑψου- 
μένους αἱ σαὶ χεῖρες ἤτοι 

σὺ χαταξανεῖς χαὶ ἀνέλῃς. 
λέγει δὲ τὸν ἝἜχτορα διὰ τὸ 

ΨΨΙΚΗΘΥ  ΥΝ  ἜΦΑΡΑ Ψ Ἠ Ψ ΤΥ 

[] 

ςξς 

χαὶ τοὺς παραπλησίους. 558' [ἀνελεῖν τὸν Πάτροχλον χαὶ 
Πηνέλεων χαὶ ᾿Ασχάλαφον χαὶ ᾿Αρχεσίλαον χαὶ τοὺς λοι- 
σούς. πρωτόλεια δὲ καλοῦνται τὰ πρῶτα | τῆς λείας 
καὶ | τῶν τοῦ πολέμου λαφύρων ἐξαίρετα χαὶ πρώτιστα | ἅπερ 

εἰώϑασιν οἱ ἄριστοι λαμβάνειν, οἷον ἡ Χρυσηὶς ἐδόϑη τῷ .4γα- 
μέμνονι, ἡ δὲ Βρισηὶς ᾿Αχιλεῖ 5855, Ἐρ' (ΕΝ 69:1: οἵ. ΕΘ 4849) 
ἡ δὲ Τέχμησσα «ἴαντι 5585, καὶ αἱ λοιπαὶ τοῖς ἄλλοις “λ- 

λησεν 55, 

802 τὸ δ᾽ οὐχὶ μεῖον οἴσομαι, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἐναντίου 
Ι πολὺ, ἐμέγα]. ἢ πρὸς σύγχρισιν τοῦ πένϑους τῶν λ- 
λήνων, ὅτε οὐχὶ μεῖον πένϑος τῶν Ἑλλήνων ὑφέξω. 5585} 

ὦν λα - δου 

ἐγὼ δὲ πένϑος" ἐγὼ δὲ λυπηϑήσομαι Ϊ οὐ μιχρῶς | αἰωνέως Θ᾽ 
τὴν σὴν ταφὴν χαὶ τὸν ϑάνατον ] στενάζουσα ἀϑλίαν γὰρ Ῥ 
ὄψομαι ἐχείνην τὴν τῆς σῆς τελευτῆς ἡμέραν χαὶ ὕψιστον. 
ὑπερέχουσαν τῶν ϑλέψεων, ὥντινων ϑλέψεων χράντης καὶ 
τελειωτὴς αὐδηϑήσεται --- νῦν ἀντὶ τοῦ λέγεται ---  χρό- 
γος ὃ ἑλίσσων χαὶ [ συστρέφων | καὶ πληρῶν τὸν χύχλον 
αὐτοῦ διὰ τῆς σεληναέας χινήσεως χαὶ περιφορᾶς. Τ' χράντην 

δὲ χρόνον 588 ἐπειδὴ οἱ ἀρχαῖοι κατὰ σελήνην τοὺς μῆνας 
ἐψήφιζον 5555. διὰ δὲ τῶν μηνῶν ὃ χρόνος ἀπαρτίζεται Ὑ. 
τὸ δὲ ἑξῆς χράντης αὐδηϑήσεται οἱονεὶ | ἐτειτελεστὴς ] 
ἀπὸ τοῦ χραίνω 5555, ῥήματος, ὅπερ ἀπὸ τοῦ κάρα γίνεται 

 χαραένω καὶ ἐν συγχοτῇ κραένω καὶ χράντης 5585. 
807 αὐ αἢ στενάζω | φεῦ φεῦ ] στενάζω καὶ τὴν σὴν 

81 Ἐρίῃ. οι. τι. ΑΡ ΠῚ 818,54 (ΕΠ 8438) 

12 δὲ καλοῦνται οι. 

1ὅ ᾿Ἁστυνόμη οὐ 16 Ἱπποδάμκεια 
ἡ Ερ (ΕΝ) 

8 εὐγενεέαεβ 8 

12 πρῶτα ΟΥη. 888 α ὃ 

(80ῃ. ἢ Α 892) δἀᾶ. Τ' 

4 ὑψουμένους 

14 πρῶτοε 8 

10 εὐ δὲ | καὶ ἡ 
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ϑαλερὰν καὶ "εὐ ανάτροφον ἡλικίαν, ὦ ἀδελφέ μου Τρωίλε, 
ὦ σχύμνε χαὶ βασιλικώτατον γέννημα, τερπνὴ ττεριτελοχὴ 
τῶν | ἀδελφῶν | ὃς ] τρώσας | τὸν ᾿Αχιλέα τῷ ἐρωτιχῷ | τοῦ 
χάλλους σου βέλει ἤγουν ϑέλξας αὐτὸν ὥστε ἐρασϑῆναί σου, 
σὺ δὲ μὴ ἐρασϑεὶς αὐτοῦ χαρατομη ϑεὶς καὶ | τμηϑεὶς τὴν 

χεφαλὴν ἐν τῷ τύμβῳ καὶ ναῷ | τοῦ ᾿Α΄ πόλλωνος | ὑττὸ τοῦ 
ἐρασϑέντος σου ᾿ΑἸἰχιλέως χαὶ ἐν τῇ χαρατομίᾳ αἱμάξεις) 

τὸν ναόν]. φασὶ γὰρ ὅτι Τ' αἰ αἢ στενάζω 588 ᾿ἀχιλεὺς 
ἐρασϑεὶς Τρωίλου τοῦ παιδὸς Πριάμου χαὶ διώχων αὐτὸν 
ἔμελλε χαταλαμβάνειν, ὃ δὲ προσφεύγει εἰς τὸν τοῦ Θυμ- 
βραίου ᾿Απόλλωνος νεών. ὃ δὲ ᾿Αχιλεὺς βιαζόμενος αὐτὸν 
ἐξελθεῖν ἐττεὶ οὐχ ἔπειϑε, προσελθὼν ἀνεῖλεν ἐπὶ τῷ βωμῷ. 
ὃν, φασὶ, χαὶ τιμωρῶν ὃ ᾿Απόλλων αὐτόϑι παρεσχεύασεν ἀν- 
αἱρεϑῆναι τὸν ᾿Αχιλέα. 5585, ἐλέγετο δὲ ὃ Τρωίλος φύσει εἶ- 
γαν υἱὸς τοῦ ᾿Απόλλωνος, ϑέσει δὲ Πριάμου. χαὶ ἄγριον 
δράχοντα ] τὸν ᾿Αχιλέα ]. 588 χαὶ οὗτοι μὲν οὕτω ληροῦσι 
περὶ Τρωΐίλου [ ἐγὼ δὲ τοῦτον τὸν Τρωΐέλον χαὶ βαϑεῖαν 
ἔχοντα τὴν ὑπήνην χαὶ μελάγχρουν ἐπίσταμαι. οὐχ οἶδα δέ, 
εἰ ὃ Θετταλὸς ᾿Αχιλεὺς οὕτως ἐρωτιχὸς ἦν ὡς χαὶ βαϑυγε- 
γείων χαὶ γεραιτέρων πολὺ τούτου ἐρᾶν" | νέος μὲν γὰρ ἦν 
ὃ Τρωίλος χαὶ ὡραῖος 1 μδλάγχρους δὲ καὶ βαϑυγένειος |) χαὶ 
᾿Αχιλέως ἐρώτων ἀνάξιος Τ. μετὰ δὲ τὴν ἀναίρεσιν ἸΠέμ- 
γονος ἐξελθὼν ἐκ τῆς Τροίας συμβάλλει τῷ ᾿Αἰχιλεῖ χαὶ 
ἀναιρεῖται ὑττ᾽ αὐτοῦ χαὶ ἐγένετο δι᾽ αὐτὸν ἐν τῇ Τροίᾳ πέν- 
ϑὸς πολὺ ] οἷον ἐφ᾽ Ἕχτορι Ὑ. πυρφόρῳ δὲ ] ἐρωτιχῷ 
διὰ τὸ ϑερμὸν εἶναι φύσει τὸ τοιοῦτον πάϑος. ὁ δὲ νοῦς" 
ὅστις τὸν ᾿χιλέα τρώσας τῷ ἔρωτί σου τὸν τυπέντα ἤγουν 
τὸν ᾿Αχιλέα. τὸ δ᾽ ὦ σκύμνε 8588 τερτινὸν ἤτοι ] φίλτατε 
τῶν ἀδελφῶν | 5᾽ ] φασὶ γὰρ διδύμους εἶναι Τρωίλον χαὶ Κα- 
σάνδραν. 588 

810 ἔυγξ 555 Ερ (ΕΜ) δὲ 5 λέγεται 588 ὃ ἔρως χαὶ ὄρνεόν 

τε 88) Ἐρ (ΕΜ) τὸ λεγόμενον σεισοτουγίς Ἐξ’ (ΕΜ) ᾧ χρῶνται 
αἱ φαρμακίδες εἰς φίλτρα 555 “Ἐς (ΕΝ 47955). ὁμοίως τὸ ἐν 

81 5. Τἤοοον. 11 17 Ῥμνά. Ν 10 δ ῬΊΊῚΨΝ 880 

12 ναῷ γί οἴ.618 Ὁ 18 κᾧ 80. 18 Μαϊαῖδθ μελέχρους οὐ μελάνϑριξ 

ἴῃ ἀπῦτῃ οοηΐαα!ῦ 20 γὰρ οὐκ γ2 21 δασυγένειος ὃ γ2 ΟἸη. γΊ 
88 ἔρωτα 8838 

ΡΥ. 

ΤΣ Ρ 

1 ΠἿΥ, 11 

ΜΙ]. 182 

10, 164 

ἴν. 164 
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»χαρατομηϑεὶς | τὸν βωμὸν τοῦ πατρός σου ᾽Α4ὅπόλ- 
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βρόχοις μάρψας ἀφύχτοις" οἱ γὰρ ἐρῶντες δίκην δεσ- 

τρωμένος [ πρὸς τοῦ δαμέντος τῷ ἔρωτι ᾿ΑἸχιλέως 

λωνος]ὶ αἱμάξεις. βαιὸν δὲ χρόνον καὶ ἀστεργῆ 
ἐπειδὴ 1 ὀλίγον χρόνον [ ἦν ἐρῶν αὐτοῦ ὃ ᾿4Ιχιλεύς. 585 τὸ δὲ 
583: ἀστεργῆ 588 οὐδαμινὸν 58 λεπτὸν ἄστατον | 588. 
πυρφόρῳ ἴυγγι τόξων νῦν ἀντὶ τοῦ. πυρφόρῳ βέλει" 

λέγει δὲ ] τῷ ἔρωτι [. ἴυγξ δὲ χυρίως ὄρνεόν ἐστιν ἀεὶ σεῖον Ῥ οὶ, Αἱ 
τὴν οὐράν, ἀγωγὸν ἐρώτων. ] ἔστε δὲ ποικίλον τῇ τρι- ἔϑι. 5 
χώσει, μαχροτράχηλον, γλῶσσαν ἔχον ἐπὶ πολὺ ἐχτεταμένην, ΤΥ 88 
πυχγῶς περιστρεφόμενον χαὶ περιδινοῦν τὸν τράχηλον, ταῖς 
φαρμακίσι χρήσιμον εἰς ἐρωτιχὰς ἐπωδάς" λαμβάνουσαι γὰρ 

αὐτὸ δεσμοῦσιν ἔχ τινος τροχοῦ, ὃν περιρομβοῦσιν ἅμα ἐπά- ᾿- 

δουσαι. ] ἄλλοι δέ φασιν ὅτι χηρίνῳ τροχῷ συντήχουσιν αὐτὸ 56. ΤΉΘοι 
ἐπ᾿ ἀνϑράχων. [ οἱ δέ φασιν “ὅτι τὰ ἔντερα αὐτοῦ ἐξελχύ- ὩΣ 
σασαι περιάπτουσι τῷ τροχῷ. ταύτην οὖν, φασὶ, τὴν ἴυγγα 

πρώτη ᾿Αφροδίτη Ἰάσονι δοῦσα ἐδίδαξε τοῦτον, ὅπως 171η- 
δειαν ϑέλξῃ. ἢ λέγουσι δὲ ὅτι αὕτη ἡ ἴυγξ γυνὴ ἦν πρότερον, ὙξΞοῖι.. Ῥιπᾶ 
ϑυγάτηρ Πειϑοῦς ἢ ̓Ηχοῦς καὶ Πανός, φαρμαχεύουσα δὲ Τ᾿ ὅθ, 
τὸν Δία εἰς τὸν Ἰοῦς πόϑον ὑφ᾽ Ἥρας διωχομένη ἀπτωρ- 
γεώϑη. 1 ἄλλοι δὲ κιϑάραν πάνυ ἐμμελῆ φασιν εἶναι τὴν 56ιι. Ατίδε,, 
ἔυγγα 1 ὅϑεν πᾶν ποϑεινὸν ἴυγξ χαλεῖται 

814 τὸ δ᾽ οἴμοι [ δυστυχὴς ] σχύλαξ καὶ διπλᾶς ἀη δό- 
νας Ϊ “Δαοδίχην φησὶ καὶ Πολυξένην ] σχύλαχα δὲ τὴν Ἕχά- 
βην, ἐπεὶ εἰς χύνα μετεβλήϑη ]. 588 οἴμοι δυσαίων φεῦ 
μοι ἡ δυσαέων χαὶ ] δυστυχής 1 χαὶ τὸν σὸν [ἰ ϑάνατον ὦ Ῥ 

τάλαινα σχύλαξ Ἔχάβη 1 ϑρηνῶ | καὶ τὰς δύο ἀη δόνας 
τὰς εὐλάλους καὶ ἐμὰς ἀδελφὰς 1 “αοδίκην καὶ Πολυξένην [ 
ἀφ᾽ ὧν τὴν μὲν “αοδίκην ἡ γῆ σχισϑεῖσα ὑποδέξεται περὶ ; 

ἶ 

δεν δδ μμμμνμον, ον ν.- ὦ ,.. “Ὁ α.0 

τὸ ἅλμα καὶ ᾿᾿ τὸ ἄλσος ] χαὶ τὸν τοῦ πάπττου μου Τρωὸς 1375 
παράδεισον Ἱ' παρὰ τὸ ἅλεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι τὰ φυτά {| ὅπου 138. 
ἡ Κίλλα τεϑνηχυῖα χεῖται μετὰ τοῦ" παιδὸς αὐτῆς ἤου- 
γίππου Ϊ σχισϑήσεται δὲ ἡ γῇ καὶ ὑποδέξεται τὴν “αοδίχην 
ἤτοι ἐν φάραγγι πεσεῖται καὶ ἀποθανεῖται ἡ “αοδίχη πότε; ᾿ 

Ἵ λεπτὸν | τὸν 8 
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ὅταν πορϑῆται ἡ Τροία. χαὶ νῦν μὲν ὃ “βάρβαρος χαὶ" 
ἀπρόσεχτος “υχόφρων πορϑουμένης τῆς Τροίας αὐτήν φησιν 
ἀναιρεϑῆναι, μετὰ μιχρὸν δὲ προιὼν (499) ἐρεῖ ὅτι μετὰ τὴν 
τῆς Τροίας πόρϑησιν ἸἩϊουνίτπτου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς ἐν Θράχῃ 

ὅ χυγηγετοῦντος μετὰ ᾿Αχάμαντος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ὑττὸ 

ὄφεως ἀνῃρημένου λύπῃ καὶ αὐτὴ τελευτᾷ. Τ΄ ἐἄλλοι δέ φασι 
τὴν «Ἰαοδίχην διωχομένην ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων πεσεῖν ὕττό 
τινὰ φάραγγα χαὶ ἀποϑανεῖν ἢ. 51 τὸ δὲ οἴμοι οὐ δύο 
μέρη λόγου, ἀλλ᾽ ἕν ὑπάρχει ἰ ὡς χαὶ “Ὅμηρος δείκνυσι λέγων 

10 ὥμοι ἐγώ. Τ 

815 σχύλαξ᾽ σχύλαχα τὴν Ἑχάβην λέγει, ὅτι χύων ἐγέ- 
γετο, ὥς φησι μυϑικῶς Εὐριπίδης χύων γενήσῃ πύρ σ᾽ 
ἔχουσα δέργματα (Ηθο. 1265) ] χαὶ ᾿“σχληπίαδης περὶ τοῦ 
τόπου, οὗ ἀνῃρέϑη, ὃ καὶ Κυνὸς καλοῦσι δυσμόρου 

15 σῆμα]. καὶ ταῦτα μὲν τὰ μυϑιχά, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" 
μετὰ τὴν τελευτὴν Πολυξένης ὕβριζε χαὶ κατηρᾶτο τοὺς “Ἐλ- 
ληνας, οἱ δὲ ὀργισϑέντες ὡς κύνα αὐτὴν λίϑοις ἀνεῖλον. 

6) 810 ἡ τοχὰς χόνις" Ϊ τὴν Τρωιχὴν λέγει χώραν. 588 δια- 
Ρ σφὰξ δὲ καλεῖται ] πᾶν χάσμα γῆς ]. καὶ ἁπλοῦν δὲ λέγεται 
20 ἰσφάξ . 58 λεύσσουσαν ἄτην τὴν πόρϑησιν | καὶ τὴν 

ἐρήμωσιν | τῆς πατρίδος ττλησίον τῶν ποδῶν αὐτῆς ὁρῶ- 
σαν. 58 

819 ἄλμα τὸ ἄλσος ]. λέγεται δὲ χαὶ ὃ χλάδος παρὰ 
τοῖς Αἰολεῦσι. γίνεται παρὰ τὸ ἄλδω τὸ αὐξάνω. “Ἐρ(ΒΕΜ 

25 6920) ἵν᾽ ἅλμα πάππου" ἅλμα | νῦν τὸ ἄλσος ] παρὰ τὸ 
ἅλλεσϑαι χαὶ αὔξεσθαι 558 ἐν αὐτῷ 58 τὰ φυτά, πάππου 
δὲ ] τοῦ Τρωός [᾿ ἐχεῖσε δὲ “αοδίχη διωχομένη ὑπὸ τῶν Ἕλ- 
λήνων χατεπόϑη 585, περὶ δὲ τῆς Κίλλης εὐτομὲν εἰς τὸ μη δ᾽ 
.“«ἱσακείων (224) χαὶ πάλιν ἐρῶ" Τ' 

ἘΜ 82233 

868, Ἐπύ. 
1218 

80 χαμευνάδος δὲ μόροι ἐ-] Κίλλα Ἑχάβης ἦν ἀδελφή, Θυ-᾿ 
πειδὴ, φασὶν, ἡ χάβη ἔσχεν) μοίτου δὲ γυνή. [ αὕτη, ὥς 
ἀδελφὴν Κίλλαν καλουμένην, φασι, Πριάμῳ λάϑρα συγγε- 
ἣ ἐγαμήϑη τῷ Θυμοίτῃ. 588 Ἰνομένη γεννᾷ Πούνιππον. | 

Πριάμου δὲ χρωμένου ἐν Ζελείᾳ περὶ τῆς βασιλείας ἐχρή- 

88 σϑὴ αὐτῷ ἀνελεῖν τὴν νεωστὶ τεχοῦσαν χαὶ τὸ γενγνηϑέν. 

20 ἅλεσϑαιε 8 οἵ. 1203: Τ' Καὶ ἄλδεσϑαε 84 χρεεομένου8 8 τετοκυῖαν 8 

1285 



128 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

ἔτυχε δὲ ἡ μὲν “Ἐχάβη τεχοῦσα τὸν ᾿4λέξανδρον, ἡ δὲ Κίλλα 
τὸν Πούνιτυπον. 5555, φεισάμενος οὖν τῆς χάβης ἀνεῖλε 
τὴν Κίλλαν χαὶ τὸν παῖδα αὐτῆς Πούνιτεττον. 55. ἐνταῦϑα 

4 οὖν, φασὶν, ἡ “Ἰαοδέκη κατεπόϑη ἐν τῇ γῇ. 5848 λαϑρο- 
Ργύμφου δέ διότι λάϑρα τῷ Πριάμῳ καλῥό Ι ἀφ᾽ οὗ 

εἶχε τὸν Πούνιτίτεον. 5855 

9522 χυτλῶσαι λοῦσαι | τελῦναι 1 χύτλον γὰρ ἐλαιοδό- Ῥ 
χον ἀγγεῖον, ἐφ᾽ οὗ εἶχον οἱ παλαιοὶ τὸ ἔλαιον, ὅπερ μετὰ 
τὸ λούσασϑαι ἐχρίοντο. 5 ὃ 

1 828 σὲ δ᾽ ὠμὰ" σὲ δὲ, ὦ Πολυξένη, πρὸς ἀτπτηνεῖς ἢ 
ἀώρους παστάδας χαὶ γαμηλέους ] ϑυσίας | --- πάλιν ἀπὸ Ῥ 
χοινοῦ τὸ ἀπανϑρώπους καὶ ] ἀπηνεῖς [ ἢ ἀώρους --- ἄξει ὅ () 
στυγνὸς χαὶ χατηφὴς ἢ στυγνγότητος ἄξιος λέων τῆς Ἴφιε- 
δος καὶ τῆς Ἰφιγενείας ᾿Ἰ--- λέγει δὲ Ϊ τὸν Νεοπτόλεμον |--- τῆς ΡΦ) 

15 μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ιφιγενείας κατὰ .““υχόφρονα (188) μεμούμενος 

τὰς ἐν Ταύροις ϑυσίας, ἥντινα Ἴφιδα χαὶ Ἰφιγένειαν τὴν 
στεφηφόρον βοῦν δαίσει χαὶ φϑείρῃ ἐν τῷ τριπάτρῳ 
φασγάνῳ τοῦ Κανδάονος | χαὶ Ὡρίωνος | ὃ δεινὸς δρά-. 
χων ἤτοι ] ὃ Ζιομήδης | ἤ τις ἱερεὺς Τ' τοῖς λύχοις χαὶ τοῖς 

20 [Ἕλλησι ] σχάσας χαὶ χαταβαλὼν χαὶ ϑύσας τὸ πρωτό- Ῥ 
σφαχτον ὅρχιον. ἢ πάντα πρὸς τὸ σὲ δὲ" συνταχτέον᾽ 
ἡντινά σὲ ἐς βαϑεῖαν --- λείπει τὸ ] τάφρον | --- ὡς Ποι- Ῥ 
μαν δρέαν χαὶ ] Βοιωτίαν] στεφηφόρον βοῦν δαΐίσει καὶ 
φϑείροι ἐν τῷ πριν χαὶ τριδεσπότῳ φασγάνῳ τοῦ 

δ Κανδάονος καὶ τοῦ | ἴάρεος ] ὃν εἴπομεν ὁ φιδος λέων, 
ὅ δεινὸς ἄρταμος δράχων. νῦν δὲ πρωτόσφαχτον 
οὐ τὸ πρώτως σφαγέν ἀλλὰ τὸ εὐγενές ΤΣ. καὶ τὰ μὲν 
τῆς ἐννοίας ταυτέ, τὰ δὲ τῆς ἱστορίας ἔχουσιν οὑτωσί" Π' 

σὲ δ᾽ ὠμὰ" ᾿Αἀχιλεὺς ἐρασϑεὶς Πολυξένης χαὶ δι᾽ αὐτὴν 
80 ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου “Ἵπόλλωνος ἱερῷ ἀναιρεϑεὶς μετὰ τὸ 

πορϑηϑῆναι τὴν Ἴλιον ἠτήσατο χαϑ᾽ ὕπνους τοὺς ἀρί- 
στους τῶν Ἑλλήνων τὴν Πολυξένην ὡς χαὶ μετὰ ϑάνατον 
ἐρῶν αὐτῆς 58" 54 σφαγιασϑῆναι αὐτῷ τὴν Πολυξένην Ὑ. 

11 φϑεέρει Ὁ φϑερεῖ γ]1 τὰ3 γ 24 φϑεέρει ὃ γ] φϑερεῖ γ1 τὰ3 γ3 
» ρϑεέρῃ. ῬΙΘΙαΠΠ]16 ΒΘΟΘΠΑΪ δουῖβι! δοῦνι οοῃἰαποιϊγἷβ νίοθ ξαξασὶ πϑὶ 
βαηΐ 81 τοῖς ἀρέστοις ἃ Ὁ ὉΤΩ. ὁ 82 ὡς ἂν 8 

ἘΝ νυ ΥΥΨΡΥἋ 

ΣΝ νι... χω ἐμ κἐω ον ον“. εἰ -«.-᾿ 

το Ὁ ΨΥ σα 

τὺ μι 

τμωκ το 



ΣΧΟΛΙᾺ 129 

οἱ δὲ λαβόντες αὐτὴν ἐσφα- ἣν οἱ ἥρωες τῷ τάφῳ αὐτοῦ 
᾿γίασαν ἐπὶ τῷ τάφῳ τοῦ ἥρωος,] διὰ Νεοτιτολέμου τοῦ παιδὸς 
αὐτόχειρ δὲ γέγονεν ὃ Πύρρος, ] ἐκείνου σφαγιάζουσιν, ὡς Εὐ- 
ὃν καλεῖ Ἴφιδος λέοντα ἀντὶ  οιτείδης ἐν “Εκάβῃ φησὶν. 

ὅ τοῦ τὸν υἱὸν τῆς ᾿Ιφιγενείας. 
ταῦτα δὲ ἱστορεῖ Εὐριπίδης 
ἐν ταῖς Τρῳάσι (39) χαὶ ἐν τῇ 
Ἔχάβῃ (623). 588 
ὃ δὲ Φλάυιος Φιλόστρατος μόνην τὴν Πολυξένην φησὶν ἐλ- 

10 ϑεῖν ἐκ τῆς Τροίας ἔτι μὴ πορϑηϑείσης χαὶ ἀποσφάξαι αὐ- 

τὴν ἐν τῷ τάφῳ αὐτοῦ πόϑῳ τε κατεχομένην τοῦ ἥρωος χαὶ 
διχαίως λογισαμένην ὡς οὐχ ἑτέρου τοιούτου μι υβρ τὴν γυμ- 

φίου (Πδν:. ν. 8298). 

8924 Ἶφιν τὴν ᾿Ιφιγένειαν λέγων τις καὶ τρεῖς συλλαβὰς 
15 ἐχχόπτων ἀφ᾽ ἑνὸς ὀνόματος πῶς ἂν στενωϑείη τοῖς στι- 

χουργήμασι; 

Ἑ 8256 ὅ Πύρρος τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἰφιγενείας μιμούμε- 
γος ] τὰς χερνίβας. λέγει δὲ τὴν ἐν Ταύροις αὐτῆς ξεγνοχτο- 

γίαν. 58 

20 8206 τὸ δ᾽ ἣν ἐς βαϑεῖαν λείσιει τὸ Ϊ τάφρον [᾿ 588 χαὶ 
γὰρ 5838 τοῖς κατοιχομένοις ἐν χοίλοις τόποις ἔϑυον 55354. Ποι- 

Ρ μανδρία δὲ [ πόλις Βοιωτίας | ἥτις χαὶ Τάναγρα χαλεῖται, 
ἔνϑα ἄρισται βόες γίνονται 5555 ἀπὸ Τανάγρας᾽ Ποίμανδρος 
γὰρ αὐτῆς ἐβασίλευσεν. ἰ.1. 58Ξ: Τ᾽ άναγρα --- ἐχαλεῖτο πρό- 

2 τερον Ποιμανδρία. “ϑίορι. στεφηφόρον δὲ βοῦν τὴν Πο- 
λυξένην λέγει, ἐπεὶ ὥσπερ νύμφην αὐτὴν ἐστόλισαν 5885 οἱ 

Ρ Ἕλληνες. 8588 ἐστεφηφόρον εἶπεν, ὅτι ] ἐστεφάνουν χαὶ ἄν- Ἐπτ. ΧΑ 1667 
ϑέεσιν ἔπαττον τοὺς ϑυομένους ]. ’ δράκων | εἶδος ὄφεως ] ει. Εατ. ΟΥ. 

ἐπεὶ πρῶτον 1 ὥσπερ νύμφην στολίσαντες ] οὕτως ἔϑαψαν.» 59 

80 828 δαίσει τριπάτρῳ᾽ διχῶς ἐχληπτέον τὸν νοῦν" εἰ 
μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς Ἰφιγενείας ἔσται ὃ λόγος, τὸ ἑξῆς οὕτως ἂν 

εἴη" ἥντινα ᾿Ιφιγένειαν εἰς βαϑεῖαν ἰ τάφρον | ὥσπερ Βοιω- 
τιχκὴν βοῦν --- ᾿ λείπει τὸ ὡς | --- ὅ δεινὸς [ φονεὺς δρά- 

88 φονεὺς 101729 

29 » ἔσφαξαν 80α οἵ, 416 
ΠΥσορτοπΐβ ΑἸθχαπᾶτδα. ἢ. 9 
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κων --- λέγει δὲ ] τὸν Φιομήδην  --- ἰ λαιμοτομήσας  δαίσει 
τριπάτρου φασγάνῳ Κανδάονος. χαὶ γὰρ Κανδάων 
χαὶ | ὃ ᾽᾿Ωρίων [ παρὰ Βοιωτοῖς, τῷ δὲ ξίφει αὐτοῦ ἀνεῖλεν 
ὃ Διομήδης τὴν Ἰφιγένειαν, τριπάτρου δὲ | ἐπειδὴ ὃ ̓ Ὡρίων 
Διὸς καὶ Ποσειδῶνος καὶ ᾿πόλλωνος ἦν παῖς ]. εἰ δὲ 858 χαὶ 5 
ἐπὶ Πολυξένης ὅ λόγος, ἔσται οὕτως᾽ ἥντινα Πολυξένην ὅ 
Πύρρος! ὥσπερ | βοῦν ] Βοιωτιχὴν | εἰς βαϑεῖαν ] τάφρον] 
λαιμέσας φϑερεῖ καὶ γράφοις τὸ τριπάτρῳ δοτιχῇ τῷ 
γὰρ ξίφει τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀνεῖλεν αὐτήν, ὅπερ ἦν χαρισά- 
μενος ὃ [Ἥφαιστος ] τῷ Πηλεῖ" τὸ δὲ ξίφος ἐκεῖνο τρέπτα- 
τρον ἦν τῷ Πύρρῳ, εἴπερ ἀπτὸ Ἡφαίστου χαὶ Πηλέως καὶ ᾿χι- 
λέως κατήγετο. λύχοις δὲ τοῖς Ἕλλησι πρωτόσφακχτον 
δέ, εἰ μὲν ἐπὶ 1 ̓Ιφιγενείας | λέγοιτο, ἔσται παρόσον ἐν “7Ὁ᾽- 
λέδι τοὺς ὅρχους ποιήσαντες οἱ Ἕλληνες τοὺς πρώτους ἀνεῖλον 
αὐτήν, εἰ δὲ χαὶ ἐπὶ Πολυξένης λέγοιτο πρωτόσφακτον, 
ἔσται παρόσον  προεσφάγη δι᾿ αὐτὴν ὃ ᾿Αἀχιλεὺς εἰς ὅρχους 
ἐλθών. τὸ δὲ πρῶτον βέλτιον χαὶ δεῖ ἀπὸ τοῦ ἣν ἐς βα- 
ϑεῖαν ἕως κάτω περὶ Ἰφιγενείας ἐχλαβέσϑαι 588) δυνατὸν 
μέντοι χαὶ ἐπὶ Πολυξένης. 5 τριτιάτρῳ ἐπὶ μὲν Ὠρίω- 
γος, ὃν χαὶ Κανδάονα Βοιωτοὶ χαλοῦσιν, οὕτως"  Ὑριεὺς 

Ι Κλονίαν ἔχων γυγαῖχα ἄπαις ἐτύγχανε. ποτὲ γοῦν Ζεὺς Ἀν. ΠῚ 1Ί 
καὶ Ποσειδῶν χαὶ | ̓πόλλων | τῷ Ὑριεῖ τούτῳ ἐπεξενώϑησαν μᾶς Ὁ Σ 46 

ΒᾺΡῚ χαὶ ὃς βοῦν ϑύσας αὐτοὺς ὑπεδέξατο, οἱ δ᾽ ἔφασαν αἰτεῖν 
αὐτόν, ὃ ιθούλοιτο. ὡς δὲ παιδίον αὐτῷ γενέσθαι ἠτήσατο, 
οἱ τρεῖς τῇ τοῦ σφαγέντος βοὸς βύρσῃ ἐνούρησαν καὶ ἐξ αὖ- 
τῆς ᾿Ωρίων ἐγένετο, ᾿ΩὩρίων χληϑεὶς ὡς ἐχ τῶν οὔρων τεχϑείς} 
ὅϑεν χαὶ τρίπατρον τοῦτον χαλεῖ. τὸ δὲ Ὡρίωνος ξίφος ὅ εαρν.: 
Διομήδης εἶχεν. ἐπὶ δὲ Νεοπτολέμου τριπάτρῳ φασγάνῳ 
τῷ τριδεσπότῳ λέγει. Ἥφαιστος γὰρ Πηλεῖ τοῦτο πρῶτον 
ἐχαρίσατο, Πηλεὺς δὲ ᾿Αχιλεῖ, ἐξ ᾿Αχιλέως δὲ τοῦτο Νεο- 
πτόλεμος διεδέξατο. “Κανδάονος δὲ νῦν [ τοῦ ἴάρεος ]. ἢ Ῥ 
πρωτόσφακχτον ἐπὶ ἸΙφιγενείας, ὅτι ἐν Αὐλίδι ] περὶ τὸν Ξαρτ.: 
Εὔριπον Τ' τοὺς πρώτους ὅρχους ποιοῦντες οἱ Ἕλληνες ἀνεῖ- 

δ --- Ἀπόλλωνος 56. Νίο. Θ 1 

2. 4 τριπάτρῳ 8 καὶ οἵ, Ῥ 8.1. οἱ ΑΙ. 988 8 γράφοις τὸ | γρά- 
φοιτο 24 αὐτοὺς α 

ἃ 
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λον αὐτήν]. καὶ τοῦτο ψευδές ἐστι πρῶτοι γὰρ ὅρχοι δι᾽ 
Ἑλένην ἐν τῇ Σπάρτῃ γεγόνασιν, ὡς (204) ὅ ““υχόφρων οὗτος 
εἶττε, δεύτεροι δὲ οὗτοι ἐν τῇ «Αὐλίδι, ὅπότε χαὶ τὰ περὶ τὸν 
δράχοντα ἰδόντες ὅρχων τὸ δευτεροῦχον ἄρσαντες 
ζυγὸν στερρὰν παρηνώπλισαν ὠλέναις πλάτην (208). ἐπεὶ 
δὲ Πολυξένης πρωτόσφακτον λέγεται χατὰ μὲν τοὺς λοι- 
πούς (18019), ὅτε προεσφάγη αὐτῆς :.4χιλεὺς εἰς ὅρχον ἐλϑὼν 
τοῖς Τρωσί. χαὶ ταῦτα μὲν οἱ λοιποί, ἐγὼ δὲ ἐττ᾿ ἀμφο- 
τέρων ττρωτόσφαχτον ὅρχιον τὸ ἔκ πρώτης καὶ εὐγενοῦς 
δίζης σφαγιασϑὲν ϑῦμα χάριν τῶν ὅρχων φημί. 

880 σὲ δ᾽ ἀμφὶ κοέλην᾽ τὸ ἑξῆς" σὲ δὲ ἀμφὶ τὴν χοέλην 
ἠόνα Δολόγκων αἰχμάλωτον πρέσβαν δημόλευστον 

ὠλένῃ κυπὰς κρύψει τις χερμάδων ἐπομβρία ... 
μὴ συνεξαχουομένου τοῦ ἱ τοῦ ἠόνα. 58 σὲ δὲ τὴν πρέσβυν 
Ἕχάβην ἢ σὲ δὲ, ὦ πρέσβυ Ἕχάβη, λοιδοροῦσαν καὶ | χατα- 
ρωμένην τοὺς Ἕλληνας ] αἰχμάλωτον καὶ αἰχμαλωτισϑεῖ- 
σαν ἐν τῇ δήμου ὠλένῃ λιϑωϑεῖσαν χρύψει κυπάς τις 
χαὶ ἱμάτιον ἐν ἐπομβρίᾳ τῶν χερμάδων ἤγουν λιϑωϑήσῃ, 
ὅταν ἀλλάξῃς δομὴν καὶ δέμας φαιὸν μα έρας καὶ | χυ- 
γὸς ] περὶ τὴν κοίλην ᾿Ῥἠόνα" τῶν ΖΔολόγκων χαὶ τῶν] 
Θραχῶν]. τὰ δὲ περὶ τῆς λιϑώσεως τῆς Ἔχάβης εἶπον. 

ἠιόνα χαὶ ἠόνα ὡς ἂν ἐθέλῃς γράφῃς᾽ ἄπταιστος γὰρ ὅ 
στίχος. Τ' 

832 ἐπεσβόλοις παρόσον χατηράσατο τῶν Ἑλλήνων 

πολλά, οἱ δὲ μὴ. φέροντες αὐτῆς τὴν γλῶσσαν ἐλιϑοβόλη- 
σαν. 5 

884 μαέρας᾽ φασὶν ὅτε μαῖρα ὃ κχατηστερισμένος 

[κύων | καλεῖται | νῦν δὲ [ ἐπὶ χυρίου αὐτὸ ἔλαβεν ἁπλῶς" καὶ 
γὰρ εἰς κύνα μετεβλήϑη } ἡ Ἐχάβη]. 58 μαῖρα νῦν ἡ χύων] 
ἀπὸ μιᾶς τῶν χυνῶν τοῦ ᾿Ὡρίωνος Παίρας καλουμένης Τ᾽ 
χυρίως δὲ Ἱμαῖρα ἡ λευχομέλαινα αἴξ. 59 

58ῦὅ τύμβῳ τἀγαμέμνονος" ᾿“γαμέμνων ὃ Ζεὺς ἐν 
«Ταχεδαιμονίᾳ. ὃ δὲ Πρίαμος καταφυγὼν ἐν τῷ | τοῦ Διὸς] 
βωμῷ ἀνῃρέϑη ὑπὸ Πύρρου. 588 ὁ δὲ τάλας ἤγουν ὁ Πρία- 
μος ὃ μολὼν ὠνητὸς εἰς τὴν αἰϑαλωτὸν χαὶ | κεχαυ- 

18 ΙΔ0. ᾿πᾷ. 22 γράφε ὃ γ2 γράψον γ1 29 ὁ ἃ γῶ 80 »7κα- 
οίου 81 ὑμαῖρα ΡΙῸ]]. 2 ἃ ϑρέξ ὃ 

ε 9: 

ΒΓ ΡΥ.14 

ἜΑΡ. ὈΪΌ]. 
ΤΙ 192 
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80 

182 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

ὑφ᾽ Ἡραχλέος [ ὠνητὸς δὲ 1 παρὰ | τῆς 
καλύπερας τῆς αὐτοῦ ἀδελφῆς Ἡσιόνης ] ἀιστώσας καὶ 
ἀφανίσας [ ἐν σκότῳ τὸ πρὶν ἀμυδρὸν ὄνομα ---͵} Πο- 
δάρχης γὰρ πρότερον ἐχαλεῖτο [ τῇ δὲ χαλύπτρᾳ ἐξωνηϑεὶς 
Ι Πρίαμος μετεχλήϑη }--- οὗτος ἀμφὶ τύμβῳ καὶ 1 ναῷ Τ' τοῦ 
᾿Αγαμέμνονος | Διὸς ἤτοι τοῦ Ἕρχείου Ζιὸς ] δαμασϑεὶς 
τὴν Ἀρητίῖδα καὶ τὴν βάσιν [τοῦ νεὼ Ὁ ἐν πη γ ᾧ καὶ [λευχῷ 
τ λόχῳ καλλυνεῖ χαὶ χοσμήσει. Ι Πρίαμος γὰρ ἐν τῷ 
τοῦ Ἑρχείου Ζιὸς ἰ ναῷ Ὁ χαταφυγὼν ὑπὸ Νεοπτολέμου ἀνῃ- 
ρέϑη ᾿ ὅτι καὶ ᾿Αχιλεὺς ὑπ᾿ ᾿Αλεξάνδρου ἐν τῷ τοῦ Θυμ- 
βραίου ᾿Ἵπόλλωνος ναῷ ἀνῃρέϑη Ὑ. ᾿“γαμέμνων δὲ Ζεὺς ἐν 
“Ἱαχεδαίμονι 5, ἀλλ᾽ οὐχ “ἐν Τροίᾳ ἐτιμᾶτο Ὑ. 

890 ἔπηγῷ | τῷ μέλανι χαὶ εὐτραφεῖ ἀλλαχοῦ [ γῦν δὲ 
[τῷ λευκῷ [“. 

8917 ὁ πρὸς καλύπτρης"}] 5381 ὁ πρὸς χκαλύπτρης" 

Ἡσιόνη, ὡς ἔφην καὶ πρώην, 
κλέος ἰ ἐπορϑήϑη, ἤγετο αἰχ-} ὑφ᾽ Ἡραχλέος πορϑηϑείσης 
μάλωτος | ὃ Πρίαμος τὸ τηνι- 
χαῦτα Ποδάρχης καλούμενος ]" 
ἡ δὲ ἀδελφὴ αὐτοῦ Ἣσιόνη 

τῆς Τροίας ἤγετο αἰχμάλωτος. 
σὺν τῷ ἀδελφῷ Πριάμῳ Πο- 
δάρχει ἔτότε" καλουμένῳ. 

δοῦσα τὴν [ χρυσῆν αὐτῆς χαλύπτραν ἐπρίατο αὐτόν, ὅϑεν 
Ι ἐκλήϑη Πρίαμος | καὶ χατέλιπεν αὐτὸν ἐν τῇ πατρίδι ἐλτπεί- 
ζουσα αὐτὴν ὑττ᾽ αὐτοῦ ἀνασταϑῆναι, ὃ καὶ γέγονεν. αὐτὴ 
δὲ ἐδόϑη τῷ Τελαμῶνι, ἐξ ἧς ἐγένετο ὃ Τεῦκρος. 5555, 5ἰρπί- 
βοαύ ἘΜ 088,4 ΕΘ 47990. 

898 ᾿αὐϑαλωτὸν ἀντὶ τοῦ αἰϑαλωτὴν πάτραν. γι- 
γνώσχεις ἀχριβῶς, πῶς ἡ Τροία πορϑηϑεῖσα ὑφ᾽ Ἥραχλέος 
ἐχαύϑη" (29:1). Τ' 

8389 τὸ πρὶν δ᾽᾽ ὃ στίχος οὗτος ἐαμβικὸς τραγιχός ἐστιν 

ἐν τῇ τετάρτῃ ἀνάπαιστον ἔχων. Τ' οὗ, 281 

840 ὅταν χέλυδρος" φασὶ | τὸν ᾿Αντήνορα | προδοῦ- 
γαν τὴν Τροίαν τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ μισϑῷ τῆς μετὰ ταῦτα 

14 λευκῷ 586].. Οαἴ!. 171 90 

ἐπρέατο 
ὅ ναῷ 6 614 21 ὠνήσατο 8 ὠνήσατο καὶ ἐπρέατο 53 

στῆναι 83 ἐξωνηθῆναι Τ' 
28 ἀνα- 

Ρ 

ἌΡ. 6ρ. 

ἤν: 

ΑΡ. 11. 

1106 

Ἵ 

5680]. Ε 
- 565} 

ΠΡ ΤΥ ΤΥ ΜΡ ΨΩ ὦ» ΡΥ 

ΤΣ Ὑ ΠΣ 
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βασιλείας 5585} ὅϑεν χαὶ τὸν δούρειον ἵππον χατασχευάσαν- ΑΡ. 6Ρ. ὅτ 

τὲς χαὶ τοὺς ἀριστεῖς αὐτῶν ἐμβαλόντες προσποιούμενοι φυ- 
γὴν ἦλθον ἐπὶ τὴν Τένεδον. τῶν δὲ Τρώων ἄλλοι μὲν προσ- 
δοχήσαντες δόλον εἶναι, ἄλλοι δὲ ] παρὰ ϑεῶν σταλῆναι Τ' χε- 
λεύουσιν αὐτὸν Ἱτοξευϑῆναι καὶ ΤἸτοξεύσαντες αὐτὸν ἄγουσιν 

ἔνδον τῆς Τροίας. ἰ ̓Αντήνωρ δὲ φανὸν ἀνάπτει τοῖς Ἕλλησι Αἱοχ. 840 
χαὶ τὰ ὑπογάστρια τοῦ ἵππου ἀνοίγει | καὶ οἱ ἀριστεῖς οἱ 
ἐν τῷ ἵππῳ ἐν νυχτὶ ἀνοίξαντες τὰς τῆς Τροίας πύλας ἔν- 
δον εἰσάγουσι τοὺς Ἕλληνας καὶ τοιούτῳ τρόπῳ ἡ Τροία 

Ῥ χρατεῖται. ἢ Τ' ὃ δὲ νοῦς τοιοῦτος ὅταν ὁ ̓ Αντήνωρ ὃ | πορϑη- 

2 

80 

8ῦ 

τὴς τῆς πατρίδος Ϊ βαρὺν πυρσὸν ἀνάψας | εἰς σημεῖον | τοῖς 
Ἕλλησι καὶ} τὸν δούρειον ἵππον ] τὸν ὠδίνοντα τὸν ] φοβε- 
ρὸν [ λόχον παραλύσῃ ἐχ τῆς γαστρὸς αὐτοῦ ἑλχύσας τὰ ζυγά 
5554 ὥδινε δὲ ὃ ἵππος τοὺς ἀρίστους τῶν Ἑλλήνων 588. τὸ 

δὲ ἑξῆς οὕτως" ὁ δὲ Πρίαμος ἀναίρεϑησεται, ὅταν χέλυ- 
δρος 5895, 
καὶ τὰ ἐξῆς 558. ὃ δὲ χέλυδρος [ἤτοι ὃ γηραιὸς (840) ᾿γτήνωρ 

εἶδος ὄφεως. 5, 1.1. 588 τούτῳ [τὸ χαὶ τὸ" ποιήσῃ. χέλυδρος 
οὖν παρειχάζει τὸν ᾿Αντήνορα.} δὲ ἐστιν ἡ ϑαλασσία χελώνη. 
5 ἔνυδρος χελώνη. 1.1. 58 ὡς τραχύδερμον δὲ διὰ τὸ γῆρας 
χαὶ τὸν ᾿Αντήνορα χέλυδρον λέγει. [ σύγγαμβρος δὲ ἦν οὗτος 
Πριάμου ἔχων γυναῖχα τὴν Ἔχάβης ἀδελφὴν Θεανώ. Τ' ὃ ᾽4ν- 
τήνωρ γὰρ ἐρῶν τῆς βασιλείας προδέδωχε τοῖς Ἕλλησι τὴν 
Τροίαν ὑποσχομένοις αὐτὸν ̓ φοτασγησει βασιλέα, εἰ τῆς πό- 
λεως ἄρξουσιν. 58 

βϑάλτῆς Σισυφείας [χατά 844 τῆς Σισυφείας᾽ ὃ 

τινας ὃ Ὀδυσσεὺς υἱὸς Σισύ- 
φου ἐστίν] φασὶ γὰρ πρῶτον 
τὴν ᾿Αντίχλειαν ὑπὸ Σισύφου 
διαχορηϑῆναι χαὶ ἔγχυον γενέ- 
σϑαι τὸν Ὀδυσσέα καὶ εἶϑ᾽ 
οὕτως συνοιχῆσαι τῷ ““αἕρτῃ. 

αὐτανέψιος δὲ Ὀδυσσέως 
σίμου υἱὸς ἦν, 4 ἴσιμος δὲ 
δὲς «ὐτολύχου, Ὀδυσσεὺς μὲν ᾿ΑἸντιχλείας, 

Ὀδυσσεὺς υἱὸς λέγεται Σισύ- 
φου ὃ Αἀὐτόλυχος γὰρ | ἐξ 
᾿ἀμφιϑέας] «ἴσιμον καὶ ᾿Αντί- 
χλειαν γεννᾷ, ἥτις ᾿Αντίχλεια 
ὑπὸ Σισύφου διεπαρϑενεύϑη. 

Ι ὅ Σίνων οὗτος γὰρ Ἅ1- 
χαὶ ᾿Αντίχλεια ἀδελφοί, παῖς- 

Σίνων δὲ Α{- 

ὅ δ ὑποζευχϑῆναι καὶ ὑποζεύξαντες οἵ, Ουϊηΐ, ΧΙ 428 
λύσῃ ἔκ} ἀνοίξῃ Τ' 

18 παρα- 

Ζ 298 

τάϊθ 

! 
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σίμου. 5588 Π οὗτος ὃ Αὐτόλυχος χλεπτοσύνῃ πάντας ὑπερέ- ἔδοἈ, ἫΝ 
ΑἹ. 190 βαλε᾽ χλέπτων γὰρ πάντων" ἵππους τε χαὶ βόας καὶ 

ποίμνια ἰ τὰς σφραγῖδας Τ' αὐτῶν μετεποίει χαὶ ἐλάνϑανε 
τοὺς δεσπότας αὐτῶν [ἰ ὥς φησι χαὶ Ἡσίοδος πάντα 

γὰρ ὅσσα λάβεσχεν ἀίΐίδηλα πάντα τέϑεσκε!. Σίσυφος 
δὲ μονογράμμῳ τυπώματι τὸ τούτου ὄνομα ἐγχαράττων ταῖς 

τῶν αὐτοῦ ζώων ὅπλαῖς χαὶ χηλαῖς ἐπεγίνωσχεν, Αὐτόλυχος 
δὲ ἀφελόμενος χαὶ τῶν τοιούτων ζώων τινὰ | τὰς σφραγῖδας 
μετεποίησεν Τ. ὡς δὲ | χαὶ οὕτω λαϑεῖν οὐχ ἔσχυσε τὸν Σίσυ- 
φον, φίλον αὐτῷ ποιεῖται. ὃ δὲ ] λάϑρα Τ' μιγεὶς τῇ αὐτοῦ 
ϑυγατρὶ ᾿Αντικλείᾳ ἐγχυμονῆσαι ποιεῖ τὸν Ὀδυσσέα. ὕστερον 
δὲ αὐτὴν ἔγημεν ὃ “αέρτης. ἢ «ἴσιμος δὲ ὃ ̓ Αντιχλείας ἀδελ- 
φὸς Σίνωνα γεννᾷ | ὃς αἰχισάμενος ἑαυτὸν τελησίον τοῦ δου- 

ρείου ἵππου ἐχάϑητο. ἢ] οἱ δὲ Ἕλληνες 1 ὥς φησι Τρυφιόδωρος, 
πῦρ ἔδιον πλεχτῇσιν ἐνὶ χλισίῃσι βαλόντες (184) Τ' 
πρὸς Τένεδον χατῆραν χαὶ τὰς Καλύδνας νήσους οὔσας περὶ 
τὴν Τροίαν. ἢ (ἀφ᾽ ὧν νήσων δύο δράχοντες διανηξάμενοι 
Ι Πόρχις τε χαὶ Χαρίβοια | τὸν παῖδα τοῦ “αοχόωντος ἀνεῖλον 
μέσον παντὸς τοῦ λαοῦ, ὅτι τῷ δόρατι βαλεῖν τὸν δούριον 
ἵπιττον ἐτόλμησε!. καὶ ταῦτα μὲν μιχρὸν ὕστερον 1) |[ τότε δὲ 
τῶν Τρώων χατελθόντων χαὶ ἀπατηϑέντων δόλοις τοῦ Σί- 
γωνος χαὶ τὐρηρναονν: τοῦτον περὶ τὴν πόλιν καὶ μέϑῃ καὶ 
χαρᾷ" χαὶ ὕπνῳ" συσχεϑέντων αὐτὸς ὅ Σίνων, ὡς ἦν αὐτῷ 
συντεϑειμένον, φρυχτὸν ὑποδείξας τοῖς “Ἕλλησιν [ ὡς Τὶ ὃ .4έ- 
σχης Ἰ φησὶν ἡνέκα νὺξ μὲν ἔην μέση, λαμπρὴ δ᾽ ἐπό μεδὲ ἡ 
τελλε σελήνη ] προσχαλεῖται αὐτοὺς διὰ τοῦ φρυχτοῦ εἰς 
τὴν Τροίαν ] καὶ οὕτως εἷλον αὐτήν. 

844 τὸ δὲ Βλαμπουρὶς εἶδος [ ἀλώπεχος 1 ἔχουσα λευχὴν 
τὴν οὐράν᾽ λέγει οὖν τὸν ] Ὀδυσσέα | διὰ τὸ πανοῦργον 585 ὅ γὰρ 
Σίνων ἀνεψιὸς ἤτοι ἐξάδελφος ἦν ᾿Οδυσσέως" καὶ γὰρ «ἐσί- 
μου ἦν υἱὸς ὃ Σίνων, ὃς καὶ ᾿Αντίχλεια ἀδελφοὶ τταῖδες «4 ὐτο- 

λύχου. ἘΔ εύχοφρυν τὴν Τένεδον, ὡς ἐρρέϑη (10θ:0})." 
840 στενὴν δὲβ. “εύχοφρυν 58 τὴν] Τένεδον λέγει [" οὕ- 

τως γὰρ ἐχαλεῖτο τὸ πρίν᾽ στενὴν δὲ, διότε ἐν τοῖς στεγοῖς 

“88 Δεύκοφρυν Βοῃ. ΑὮ Α 88 βίορῃ. Τένεδος οἵ. 1061: 

ὅ ἀήδεα ὃ ἀήδελα γ2 11 πλεύσαντες 18:1: 18 λυκάονος α 

λαοκόοντος 6 84 στενὴν δὲ] ἢ Τ' 

188532 ΄ 
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185: 
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ἜΑΡ. 

οιέα οὐ τοι ὐυωδα ΡΥ ΡΞ Ἢ 5 868. Ριηᾶ,, 

18333 

ΗΜ 

ΡΤ ΨΥ ΠΤ 



τ 

᾿18 

20 

ΣΧΟΛΙᾺ 18 

μέρεσι τοῦ Ἑλλησπόντου χεῖται 5888 5". οἱ οὖν Ἕλληνες προσ- 
ποιούμενοι ἀφιχνεῖσϑαι εἰς τὰ οἰχεῖα ἔχαυσαν τὰς ἑαυτῶν 

σχηνὰς χαὶ ἔπεμψαν Σίνωνα σημᾶναι αὐτοῖς 588 ὅταν χαιρὸς 
γένηται τοῦ ὑποστρέψαι, καὶ ἀπῇραν εἰς Τένεδον καὶ τὰς 

Καλυδνὰς νήσους οὔσας περὶ Τροίαν. ὁ δὲ Σίνων ἐσήμανεν 
αὐτοῖς τὸν χαιρόν 5 ἡνίχα ἦν, ἅψας πυράν, οἱ δὲ ὑπέστρε- 
'Ψψαν. 5858 

847 χαὶ παιδοβρῶτος 
Πόρκεως" ] Πόρχις χαὶ Χα- 
ρίβοια ὀνόματα 889 δραχόντων 55 
οἵ πλεύσαντες ἐκ τῶν Καλυ- 

δνῶν νήσων ἦλϑον εἰς Τροίαν 
χαὶ διέφϑειραν τοὺς παῖδας 
«“Ταοκόωντος | ἐν τῷ τοῦ Θυμ- 
βραίου ᾿Απόλλωνος νεῷ. | ὃ δὲ 
«Ἰαοχόων υἱὸς ἦν ᾿Αντήνορος. 

τοῦτο δὲ γέγονε σημεῖον τῆς 
Ἰλίου ἁλώσεως. 1 588 

847 παιδοβρῶτος Πόρ- 
χεως νήσους τὰς Καλύδνας 

λέγει, ἐξ ὧν πλεύσας ὃ Πόρκις 
ὄφις χαὶ ἡ Χαρίβοια | τὸν 
“Παοχόωντος παῖδα ἀνεῖλον] 
ἐν τῷ τοῦ Θυμβραίου ᾿4πόλ- 
λωνος ναῷ. ὃ δὲ “αοχόων | 
Ποσειδῶνος ἦν ἱερεύς | υἱὸς 

δὲ τοῦ ᾿Αντήνορος. τοῦτο δὲ 
γέγονε σημεῖον τῆς Ἰλίου ἁλώ- 
σεως. 

848 ἐγὼ δὲ τλήμων ἡ ἀρνησαμένη τὴν ᾿Απόλλωνος 
συνουσίαν ὡς ποϑοῦσα ἔχειν τὴν παρϑενέαν  ἄφϑαρτον 
κατὰ ζῆλον | τῆς ᾿4ϑηνᾶς ] τῆς τοιᾶσδε καὶ τοιᾶσδε ἐτεὶ τῆς] 

φυλαχῆς | τῆς σχοτεινῆς Ϊ συγχρύψασα τὸ δέμας τότε βιαίως 
ἡ φάσσα ἐγὼ ἡ οἰνὰς | χαὶ ἄμπελος 1 ̓ ἑλχυσϑήσομαι! 
ὡς μὲν φάσσα πρὸς τόργου ἤτοι | γυπὸς συνουσίαν, ὡς 
δὲ οἐἰνὰς ] καὶ ἄμπελος [ἢ γαμφαῖσι καὶ σιαγόσιν ἅρπαις 
ἤγουν  δρεπάναις ] ἢ ἅρπης καὶ δρεπάνης. ΤΣ πλανηϑεὶς 
ὑπτὸ τῶν ἄλλων (139:12) εἶπον χαὶ αὐτὸζο) οἰνὰς ἄμπελος. 
οὐχ ἔχει δὲ οὕτως, ἀλλ᾽ οἶνάς ἐστιν εἶδος ὀρνέου, ὥς φησιν 

«Αἰλιανὸς (ΗΑ ΤΥ ὅ8) καὶ ὡς ἕτεροι μυρίοι, τὸ δὲ γαμφαῖς 

ἅρπαις ἤτοι [ ἐπιχαμπέσιν | ὄνυξι. γί 

849 τυχέσμασι χατασχευάσμασι" | τύχος σιδηροῦν ἐργα- 

λεῖον τεχτονιχόν, ᾧ τοὺς λίϑους πελεχῶσι καὶ ἀποξέουσιν |. 
ἄνις χυρίως μὲν ὃ ἐστερημένος δυνάμεως, καταχρηστιχῶς 

δὲ καὶ πᾶς ὃ ἐστερημένος. Τ' 

10 οἵ, Ῥγ0}}. 20 100 πλεύσαντες γί 
τὸν οἷ. Ἠοθοτῦ, Βα ἃ. 11οα 144 

λαοκόοντος ν2 18Ρ ἂν ---- ναῷ ΟΠ. 6 

110 ὄφις ροϑί Χαρέβοια ὁ 
12» λακάονος α λυκάωντος ὃ 
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860 τὸ δ᾽ 5 ἄνις τεράμνων 5855. ἐστερημένη ξυλίνων 
Ρ στεγῶν Τ΄ "τέραμνα γὰρ τὰ ) ξύλινα στέγη." ὁ γὰρ Πρίαμος 

λέϑινον οἶχον πυραμοειδῇ ἐποίησε χαὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν | 5585. 
ὡς παραχύπτουσαν. ὃ δὲ νοῦς] διὰ τὸ δοχεῖν μαένεσϑαι ἢ 

ὃ οὕτως ὑπὸ τῆς | σχοτεινῆς [} χαὶ" διὰ τὸ ϑυγάτριον αὐτοῦ 
εἱρχτῆς τὸ σῶμα ἀφανί-} εἶναι μὴ ἀχρειοῦσϑαι Τ' ὡς 
σασα]. 853 σπαραχύπτουσαν, 

ὅϑεν ἐστερημένην τεράμνων χαὶ ἀνώροφον στέγην 
εἶττεν ὡς μὴ οὖσαν | ξυλόστεγον [ ἐναντίως φάσχων Ὁμήρῳ" Ῥ 
ἐχεῖνος γὰρ μᾶλλον τεγέους χαὶ εὐστεγεῖς χαὶ εὐορόφους ϑα- 
λάμους τοὺς λιϑοστεγεῖς λέγει γράφων ταυτέ 56η. 2 248, χαὶ 
πᾶς δὲ ὃ φρονῶν ὁμοίως Ὁμήρῳ τοῦτό φησιν. 

801 χυρίως δὲ ἁλιβδῦσαί] ἁλυβδῆσαι χυρίως τὸ ἐν ἁλὶ 

10 

᾿ἔστει τὸ ἐν ϑαλάσσῃ διαφϑα- 
1ὅ ρῆναι 888 ἤγουν ἁλὶ δῦσαι. καὶ 

Καλλίμαχος αἱ νῆσαι ἅλι- 
δύουσαι (ἴν. 209). 5 

δῦσαι ἤγουν ἐν ϑαλάσσῃ βυϑι- 
σϑῆναι | κατὰ τροττὴν τοῦ τ δι- 
χρόνου ἕ εἰς ὃ δίχρονον ἢ ἤγουν 
Τάλιδίσαι Τ. χαὶ Καλλίμαχος 

αἱ νῆες ἀλυβδήσουσι, κατα- 

19 χρηστιχῶς δὲ καὶ τὸ ὁπωσδήττοτε συντριβῆναι. Τ' ἀνώρο- 

(δ) φον δὲ οὐ τὴν ἐαήνηκειρίς ἀλλὰ | τὴν μὴ ἔχουσαν ξύλινον ὄρο- 
φον, ἀλλὰ λίϑινον ]. Ἐλυγαίης 1 σχοτεινῆς 1 λύγῃ γὰρ Ῥ οἱ. ΒΜΘΙ: 
καὶ ἠλύγη ἡ νύξ." δ αϑότον τὸν σπερμογόνον χαὶ γεννη- 
τικόν" ] ὃ αὐτὸς γάρ ἐστι τῷ ἡλίῳ ] πάντα δὲ ὁ ἥλιος γεννᾷ 
χαὶ τρέφει χαὶ αὔξει, ὡς χαὶ Σοφοχλῆς φησι τὴν πάντα 

) γοῦν βόσχουσαν ἡλίου φλόγα (ΟΤ' 1425). ἙΠτῶον ἐρ- 
ρέϑη" ((1ὔ21), ἀπὸ τῆς ἐχφοβήσεως τοῦ χοίρουΤ͵ Ὡρίτην 
τὸν αὐτόν, ὅτι ἔαρ, ϑέρος χαὶ αἱ λοιπαὶ τῶν ὡρῶν δι᾽ αὐτοῦ ἷ 

Ρ ἀποτελοῦνται. οὗτος πάντα μυϑικῶς λέγει. Τ'| τὰ δὲ τρία 
() ““ἴπόλλωνος ἐπίϑετα. [8ΞἌἉ}Ν Θοραῖον δὲ καὶ Ὡρίτην ᾿45:πό}- 
80 λωγος ἐπέϑετα. 5 : : 

Ρ 8ῦ8 ἐλέπτοντα | ἐπιϑυμοῦντα]. τινὲς ἀλέχτρων Ῥ 
δεμνέίων λέγουσιν ἐκλαμβάνοντες τῶν ἀχράντων. 54 

ἘῸ θ8:4 

,“«ἀὐἰνϑἐοδνν ΑΝ ὗς, δὼ ὁ ἰ 

18ν ἀλεβδῆσαι γί ἀλεβδήσασα ὃγ2 14" βυ- 
ϑέσαε ΟΒΟΒΠοΙο, 11» ἁλίδυσα Ὁ οἴ!. 6 καὶ --- ἀλυβδήσουσε οτη. γί --- 
συγκρυβῆναε οΥη. γὼ 18» ἀλιβδήουσε ὃ 19 συγκρυβῆναι Ὁγι 240 ξύλε- 
γον ἱ. 1. ἰμᾷ. 282 | ξύλον καὲ 21 ἀλλ᾽ ὁλόλεϑον τά. 2ῶ4 πάντα 

γοῦν 17 οχ. 1]. 981: } πᾶσαν τὴν ὦ 

4 Ἐ' παρακόπτουσαν 
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φασὶ δὲ ὅτι 5 ἠράσϑη αὐτῆς δ] ἡ δὲ ἱστορία, ὅτε ἠράσϑη αὐ- 
᾿“πόλλων, ἡ δὲ μὴ πεισϑεῖσα 55 ) τῆς ὃ ᾿ἅπόλλων χαὶ ἤϑελεν 
ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ μηνίσαντος 5 αὐτῇ συμμιγῆναι, δήλη. τῆς δὲ 

: μὴ πεισϑείσης μηνίσας 

αὐτῇ τῷ λοιπῷ χρόνῳ 8584 ἐποίησεν αὐτὴν ἵνα μαντευομένη 
μὴ πιστεύηται 8555, ὡς χαὶ αὐτὴ λέγει χάτω πίστιν γὰρ 
ἡμῶν Αἐψιεὺς ἐνόσφισεν (1404) 554. “ἀπώσατο οὖν τὸν 

᾿Ἵπόλλωνα ϑέλοντα αὐτῇ συμμιγῆναι." Ὁ 

804 πάμματα γὰρ τὰ χτήματα. χαὶ Ὅμηρος Τρῶες 

δ᾽ ὡς ὄιες πολυπάμμονος ἀνδρὸς ἐν αὐλῇ (4 4388). 53 
πεπαμένη πῶ τὸ χτῶμαι πάσω | πέπαχα πέπαμαι πε- 
παμένη 1 ὅϑεν ἕν μὶ γραπτέον" οἱ δὲ μεταγραφεῖς οὐχ οἶδ᾽ ὅ 
τι παϑόντες δύο μμ γράφουσιν ὡς οὐχ εἰδότες ὅτι χαὶ δίχα 
τούτου τὸ πα μαχρόν ἐστιν. 

ϑῦῦ Παλλάδος ζηλώμασι ἐν τῷ ζηλοῦν τὴν ᾿4ϑηνᾶν. 

ΕΜ 66099.9 

Παλλὰς δὲ ἡ ̓ 4“ϑηνᾶ ἢ παρὰ τὸ πάλλειν τὰ ὅπλα --- πτολὲ- 5610]. Ὁ Α.900 
μιχὴ γὰρ ἐν τῷ γεγνᾶσϑαι ἀπὸ τῆς Διὸς χεφαλῆς ἐξέϑορε ] 

τὰ ὅπλα χινοῦσα | --- ἢ παρὰ τὸ παλλομένην τὴν τοῦ Ζ΄ιο- 86ι. ΑΡ. “71810 
γύσου χαρδίαν ἀνενεγχεῖν τῷ Ζιἐ ] --- Διόνυσον γὰρ τὸν χαὶ 
Ζαγρέα καλούμενον υἱὸν ΖΦιὸς χαὶ Περσεφόνης ὑπάρχοντα ] 
μεληδὸν οἱ Τιτᾶνες ἐσπάραξαν | οὗ τὴν χαρδίαν ἔτι παλλο- 

(ΕΜ 649) 

ἘΜ 40θ46 

5. 986 

μένην ἀνήνεγχεν --- ἢ ὅτι ] ἐν τῇ συμβολῇ τῆς μάχης τῶν ΑΡ. ὈΪΌ].1 87 
ἘΓιγάντων χαὶ τῶν" ϑεῶν ἰ Πάλλαντα ἕνα τῶν Γιγάντων 

ἀνεῖλεν. ἢ Πάλλαντα τὸν ἴδιον πατέρα πτερωτὸν ὑπάρχοντα 
χαὶ βιάζοντα ταύτην ὡς ϑέλοντα συγγενέσϑαι ἡ τὴν σταρ- 
ϑενίαν τιμῶσα (13831) τοῦτον ἀνεῖλε καὶ τὸ δέρμα αὐτοῦ ὡς 

αἰγίδα περιεβάλλετο καὶ τὰ πτερὰ τούτου τοῖς ποσὶ ταύτης 
συνήρμοσεν. ὅϑεν αὐτὴν ἐθεοποίησαν οἱ Ἕλληνες ἰ χαϑάπερ 
χαὶ τὴν πολεμιχωτάτην ᾿4ϑηνᾶν Ἰτωνίου μὲν ὑπάρχουσαν 

ϑυγατέρα, ᾿Ιοδάμας δὲ ἀδελφήν, ἣν Ἰοδάμαν ἀντιπολεμοῦσαν 
᾿4ϑηνᾶ ἀνεῖλεν, ὥς φησι Σιμωνίδης ὃ γενεαλόγος 5644. ΑΡ. 

12 πάματα 50. ΑὮ “7 488 

: ὸς 
8 ρΡοβύ αὐτοῦ 180. θ αὐτὴ 8 αὐτὸς ἃ ΟΥ. ὁ 28 ΕΝ οϑῦ δη- 

ΡῬΙΪαΒ. 56}. ΑΡ. Α 851. πἰποῖῃθ Ἰρίταν δῃ {Π|πὸ ροῃᾶθαϊ, αυδοιΐ ροίθϑὶ Ὁ 

80 ἐοδαμείαβ α ἐοδάμου ὃ γ2 ἐοδάμης α ἐοδάζ' ὃ ἰοδάμος γ2 

ἘΕΡ 7 (ΟἸδπι. 
Ρτοίγ. 28) 

ἜΒΜ 479048 
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Α ὅδ0---δὅ2 [. Φερεχύδης δὲ Παλλάδιά φησι τὰ ἀπ οῶνι βοι, Αὐὶ 
Ρϑῃ. 181 

μορφώματα καὶ πᾶν τὸ ἐξ οὐρανοῦ πρὸς γῆν βαλλόμενον. " 

καὶ τὸ Παλλάδιον δὲ τῆς ᾿4΄ϑηνᾶς τοιοῦτο ἦν, τρίπηχυ 1 ξύ- ΑΡ. 6 
λινον | ἐξ οὐρανοῦ χαταπεσὸν ᾿ ἐν Πεσινοῦντε τῆς Φρυγίας, 148} 
ὅϑεν Διόδωρος (ἴν. 26) χαὶ Δίων (ἴτ᾽. 1 ν. 11Χ) τὸν τόπον 

φασὶ κληϑῆναι. ἕτερος δέ τις ἱστοριχὸς (᾿ Ἠδεγοᾶ. 1 11) οὕτω 
λέγει κληϑῆναι τὸν τόπον ἀπὸ τοῦ πολλοὺς ἐχεῖ πεσεῖν ἐν 
τῇ συμβολῇ τοῦ πολέμου, ὅπιότε διὰ τὴν ἁρπαγὴν Γαννυμή- 
δους ἐμάχοντο Τάνταλος ὅ ἐραστὴς Γανγνυμήδους καὶ Ἶλος ἫΝ 

10 ὁ ἀδελφός. Ἰωάννης δὲ ὃ ᾿Αντιοχεὺς οὐχ ἐξ οὐρανοῦ λέγει ᾿ 
πεσεῖν τὸ Παλλάδιον, ἥσιον δέ τινα φιλόσοφον μαϑημα- Ἵ 
τιχὸν τοῦτο ποιῆσαι ὡροσχοπίᾳ χαλλίστῃ εἰς τὸ ἀπόρϑη- 
τον εἶναι τὴν πόλιν ἐχείνην, ἔνϑα ἂν τοῦτο μένῃ τδφυλαγ- 
μένον χαὶ ἄσυλον, χαρίσασϑαι δὲ τοιοῦτο τῷ Τρωὶ Παλλά- 

15 διον (118]. 1810). τὰς δ᾽ ἀλληγορίας καὶ τὸ ἔτι ἐπεχτεῖναι τὴν 
ἱστορίαν ἐατέον᾽ οὗτος γὰρ, ὡς μυριάκις ἔφην; μυϑιχῶς 
γράφει. ᾿Απολλόδωρος δὲ γράφει μετὰ τὸ χτίσαι Ἶλον τὴν 
Ἴλιον τῇ βοὶ ἀχολουϑήσαντα εὔξασϑαι ἰδεῖν σημεῖον χαὶ 
τότε πεσεῖν τὸ Παλλάδιον, ὃ τρίπηχυ ἦν. τῷ μεγέϑει, τοῖς 

20 δὲ ποσὶ συμβεβηχός, τῇ δεξιᾷ δόρυ ἔχον, λαιᾷ δ᾽ ἠλαχά- 
τὴν χαὶ ἄτραχτον. φασὶ γὰρ ᾿ϑηνᾶν παρὰ τῷ Τρίτωνι τρέ- 
φεσϑαι, ᾧ ϑυγάτηρ ἦν ἡ Παλλάς, ἀμφοτέρας δὲ ἀσχούσας 
τὰ χατὰ πόλεμον εἰς φιλονεικίαν ἐλϑεῖν. μελλούσης δὲ τολήτ- 
τειν τῆς Παλλάδος φοβηϑεὶς ὃ Ζεὺς τὴν αἰγίδα ἀνέτεινε, 

25 Παλλὰς δὲ ἀναβλέψασα πρὸς τὴν αἰγίδα τρωϑεῖσα ὑπὸ τῆς 
᾿ϑηνᾶς πίπτει. ᾿4ϑηνᾶ δὲ περίλυπος ἐττ᾽ αὐτῇ γενομένη 
ξόαγον ἐχείνης ὅμοιον κατασχευάσασα περιέϑετο τοῖς στέρνοις 

Ι "δ᾽ λέγουσιν Τ᾽ αἰγίδα καὶ ἐτίμα ἱδρυσαμένη σπταρὰ τῷ σἤεί. 
ὕστερον δ᾽ Ἠλέχτρα τούτῳ προσεγγίσασα ἔρριψεν εἰς τὸ Ἴλιον 

80 (1. Ὁ143---1.45). 
ϑῦ0 τῆς" μισονύμφου" τοῦτο δῆλον ὅτι ἡ τιμῶσα 

παρϑενίαν τὰς νυμφευϑείσας μισεῖ. διαφέρει δὲ παρϑένος 
ἡ καὶ κόρη καὶ νεᾶνις λεγομένη πρὸς νύμφην, γυναῖχα χαὶ : 

γραῦν" 1 παρϑένος μὲν γάρ ἐστιν ἡ μὴ γευσαμένη συνουσίας ΕΘ 1824. ; 

8ὅ ἀνδρῶν ] νύμφη δὲ ἡ νεωστὶ συζευχϑεῖσα, μήπω δὲ τετοχυῖα ] οἱ. ἘΘ 508 
γυγὴ δὲ ἡ γονῆς δεχτιχὴ καὶ τίχτουσα | γραῦς δὲ ἡ διαφϑα- ΟΝ 

φι 

29 τοῦτο ὃ Οἵ. 6 
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ρεῖσα | τοῦ τίχτειν. «Ἱαφρίας" «Ταφρία ἐπέϑετον | ̓4ϑη- 
γᾶς ] ἤτοι “αφυρία ἡ ἄγουσα τὰ ἐκ πολέμου λάφυρα χαὶ 
ἐν συγχοπῇ «αφρία. ὅμοιον δέ ἐστι τῷ ᾿4γέλεια 1 ἡ ἄγουσα 
λείαν |. Πυλαίτιδος" χαὶ τοῦτο συμβολικὸν ἐπέίϑετον 
[᾿45239ηνᾶς ]. ἐν ταῖς πύλαις γὰρ αὐτὴν ἔγραφον τῶν πόλεων 
χαὶ οἰχιῶν ὡς ἐν προαστείοις τὸν “ρεα, συμβολικωτέρως 

ὑποτιϑέμενοι ὡς ἐν ταῖς πόλεσι χαὶ ταῖς οἰχέαις χρὴ συμ- 
βουλῆς χαὶ φρονήσεως, ἐν τοῖς ἐχτὸς δὲ ὑττὲρ τούτων ἀμύ- 

γεσϑαι τοὺς πολεμίους. 

807 τῆμος βιαίως" ἀστείως πάνυ παρέταξεν ἀλλήλοις 
φάσσαν χαὶ γῦττα χαὶ ἄμπελον χαὶ ἅρπτην᾽ φησὶν οὖν ὅτι [ ὡς 
φάσσα ] ὑπὸ γυπὸς | 5558, ἀντὶ τοῦ Αἴαντος 5 καὶ ὡς ἄμ- 
σέελος [ δρεπάναις ἰ ἑλχυσϑήσομαι 5555 
τότε δηλονότι, ὅταν ἡ πόλις [ὑπὸ Αἴαντος εἰς τὸ διαχορι- 

πορϑηϑῇ. 5 σϑῆγαι. 

ἔξωϑεν δὲ τὸ ὡς ληπτέον᾽ εἴωϑε γὰρ οὗτος ὃ “Ζυχόφρων 

λαμβάνειν. Τ' 

ϑῦ9 οὕτω τιμᾶται Βούδεια ἡ ᾿4ϑηνᾶ ἐν Θετταλίᾳ. 
π βίθριι. Βούδεια. ἡ πολλὰ δὴ Βούδειαν᾽ ἡ πολλὰ 
αὐδάξασα καὶ ἐπιχαλεσαμένη ἀρωγὸν τάρροϑον χαὶ ] βοη- 
ϑὸν ] τῶν γάμων τουτέστιν ἀποδιώχτριαν τῶν ἐμῶν βιαίων 
γάμων τῶν ἐκ τοῦ Δοχροῦ Αἴαντος τὴν Κόρην ἤτοι 

παρϑένον ᾿ϑηνᾶν τὴν Βούδειαν χαὶ ἔϑυιαν. μυϑι- 
κὴν δέ τινα δοχοῦντες οὗτοι τὴν ᾿ϑηνᾶν ἐχείνης ἐπί- 
ϑετα 5, ταῦτα λέγουσιν. ἡ δὲ φρόνησις ᾿ϑηνᾶ ἐπίϑετα 
ταῦτα χέχτηται᾽ Βούδεια γὰρ ἡ φρόνησις, ὅτι τοὺς βόας 
ἀρότρῳ καὶ ζυγοῖς ὑποδέει χαὶ τέμνει τὰς αὔλαχας, Α4ἴϑυια 
δὲ, ὅτι καὶ πλοῖα ἡ φρόνησις χατεσχεύασε χαὶ δίχην αἰϑυίας 
ἐδίδαξε τοὺς ἀνθρώπους ναυτίλλεσϑαι ἐπ᾽ αὐτῶν διαπεραι- 
γομένους τὴν ϑάλασσαν.  αἴϑυια δέ ἐστιν ὄρνεον ϑαλάσσιον 
ἄφρον ἀφρῷ ἁλισχόμενον" οἱ γὰρ παῖδες τῶν. ἁλιέων ἀφρὸν 
τῇ χειρὶ λαβόντες πόρρω πρὸς τὴν ϑάλασσαν δίπτουσιν, 
εἶτα ἐγγὺς “καὶ ἐγγύτερον ἢ, ἕως ἐπ᾽ αὐτὰς αὐτῶν τὰς χεῖ- 
ρας ἐλθούσας ἀγρεύουσιν. 

861 ἡ δ᾽ εἰς τέραμνα᾽ ἐχείνη δὲ ἡ ̓ 4ϑηνᾶ εἰς τέρεμνα 

ὅ ΤΖοίχ. ἴῃ τα. ΑὉ 1Π 381 β8θρ. 560}. τθοὺ. Αθβοῆ. ϑ'ϑρῦ. 164 

28 μυϑικὴν ἃ μυϑικῶς 84 ἀγρεύσωσεν ὃ γί ἀγρεύσουσιν γ2 

ν 

ἘΜ 738 

». 

ἜβρΟΗ, ΑΥ. 
ΡΙ.912 

Ἐ 
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ἤγουν εἰς τὰ ] στέγη ] ἄνω στρέψασα | τοὺς ὀφθαλμοὺς "ΠΡ 
ὀργισθήσεται ᾿] τῷ στρατῷ ἐξ οὐρανοῦ ποτὲ τῷ πάπ- 
πῳ μου Τρωὶ πεσοῦσα. οὗτος μὲν μυϑιχῶς λέγει τὸ τῆς 
᾿ϑηνᾶς εἴδωλον στρέψαι τοὺς ὀφϑαλμοὺς εἰς τὰ στέγη 

ὅ χαὶ ὀργισϑῆναι τῷ στρατῷ, “Ὅμηρος (γ 185) δὲ ᾿4“9ηνᾶν ὀργι- 
σϑεῖσαν τότε τὸν ἀέρα καλεῖ" ἐναντίων γὰρ πνευσάντων τῶν 

ἀνέμων ὃ τῶν Ἑλλήνων στόλος ἐφϑάρη. 

8608 τὸ δὲ ἐξ οὐρανοῦ ὅτι διοπτετὲς, φασὶν, ἦν τὸ ἐν 
Τροίᾳ Παλλάδιον. 5 οἱ μὲν οὕτω μυϑιχῶς φασιν ἐττὶ Τρωὸς 

10 ἐξ οὐρανοῦ τοῦτο πεσεῖν, ἐγὼ δὲ ἀλληγορικωτέρως φημί, ὡς 

χαὶ προεῖπον" “4σιός τις μαϑηματιχὸς φιλόσοφος ὡροσχοπή- 
σας καὶ ἀστρολογήσας χαλῶς τοῦτο χατεσχεύασεν εἰς τὸ ἀπόρ- 

ϑητον εἶναι τὴν πόλιν τὴν ἄσυλον τοῦτο φυλάττουσαν. 
ὅϑεν διὰ τὴν ὡροσχοπίαν καὶ τὸ ἀστρολόγημα ἐμυϑεύσαντο 

185 ὡς ἐξ οὐρανοῦ χατατιέπτωχεν (1381). 

Ρ 8064 χρῆμα τιμαλφέστατον πρᾶγμα ἄγαν τίμιον 
Ὲρ (ΕΝ 7852 ΕΘ ὅ2925). 

805 ἑνὸς δὲ λώβης᾽" ἀντὶ 
Ρρ[τοῦ 4ἴαντος τῆς ] ἁμαρτίας | ἡ 
Ρ Ἑλλὰς πολλὰ Ἰ χενοτάφια | τῶν 

21 Ἑλλήνων στενάξει γναυαγη- 
σάντων. 888 εἰώϑασι δὲ τῶν ἀλ- 
λαχοῦ ϑνησχόντων ποιεῖν τά- 
φους ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτῶν, ἅτεερ 

Ρ χαλεῖ «υχόφρων  ψευδήρια 
26 (1048. 1181) καὶ χενοτάφια ] χαὶ 

ι χεγηρίων γραφάς (810). 55555 
805 οὐχ ὀστοϑήκαις" 

[ οὐκ ἐν τοῖς τάφοις χαὶ ταῖς 
80 ὀστοϑήκαις  χατὰ τὸ ἔϑος τε- 

ϑαμμένους, ἀλλ᾽ ἐν ταῖς πέ- 
τραις ... τοὺς χεγοὺς ... 558 

805 ἑνὸς δὲ λώβης" ἀντὶ 
δὲ τῆς ἁμαρτίας τοῦ «Αἴαντος 
τοῦ ,Δοχροῦ ἡ Ἑλλὰς πᾶσα 
στενάξει ϑρηνοῦσα τὰ ψευ- 
δοτάφια τῶν ναυαγησάντων 
Ἑλλήνων, ἤγουν αὐτοὺς τοὺς 
γαυαγήσαντας Ἕλληνας οὐχ ἐν 

τάφοις χειμένους, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
τῶν ϑαλασσίων πετρῶν οὐδὲ 
φυλάσσοντας τὴν τέφραν τῶν 
ἑαυτῶν λειψάνων ἔκ πυρὸς 
ἐν λάρναξι τεϑαμμένην, ὡς 
γόμος τῶν ἐπὶ ξένης ϑνησχόν- 
των νεχρῶν, ἀλλὰ φυλάσσοντας 
ὄνομα | ἐλεεινὸν 1] καὶ ψευδο- 

8 Ἴλῳ ν οἷ. 188:4 

τρᾶις 583 

καιναῖς 83 Ἰδοῦπαβ ἱπᾷ. 

ι 

19 Αἴαντος ῬΊ | αἵματος 8 ΟΤΏ. 83 

18 ἑνὸς -- 21 γραφάς φροβῦ 142:4 πέ- 
οὺ οὺ 

82 ταῖς κεναῖς 8 ταῖς 

"κού τ  υ 
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ταφίων | ἐπιγραφάς, βρεχομένας | τὰς ἐπιγραφὰς τῶν τάφων Ῥ 
ἤγουν τοὺς τάφους αὐτοὺς ϑερμοῖς δαχρύοις πατέρων ἔχαὶἶ 
παίδων χαὶ ἐν τοῖς τῶν γυναικῶν τῶν τεϑνηχότων ϑρήνοις. 
Ἐλώβης τίς ἡ λώβη; φασὶν ὅτε ὅ “οκρὸς Αἴας ἐν τῇ 

ἁλώσει τῆς Τροίας καταφυγοῦσαν Κασάνδραν ἐν τῷ ναῷ καὶ 
τοῦ Παλλαδίου τῆς ᾿ϑηνᾶς ἐχομένην ἀπέσπασε χαὶ αὐτόϑιε 
συνεγένετο, ὀργισϑεῖσα δὲ ἡ ᾿ϑηνᾶ τοῦτον ἐν ϑαλάσσῃ 
σὺν πολλοῖς ἑτέροις τῶν Ἑλλήνων ἀνεῖλεν (ΑΡ. 6Ρ. ὅ22. 65). ἢ 
οὕτω μὲν οἱ πολλοί φασι, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" κατα- 
φυγοῦσαν αὐτὴν ἀπέσπασε τοῦ ναοῦ χαὶ ἔσχηχε λείαν αὐτὴν ] 

χαϑάττερ ἑτέρας οἱ λοιποὶ στρατηλάται, ἃς ἔφϑασεν ἕχαστος 

ῬΗΪ]. Ηδονυ. 
ΨΙΠ. 

12413 

ἀφαρπάξαι]. ἐρασϑεὶς δὲ αὐτῆς ᾿4γαμέμνων τῷ ᾿Οδυσσεῖ "ΡὨ11.(51445:) 
τοῦτο χοινοῦται, ὃ δὲ χηρύσσει ὡς ὃ Αἴας ἐν τῷ ναῷ ταύτῃ 
ἐμίγη. συνέβη οὖν ἀφαιρεϑῆναι οὕτως αὐτὴν ὑπ᾽ ΄4γα- 
μέμνονος Ϊ μισηϑῆναι “δὲ χαὶ τὸν στρατηγὸν ὑπὸ τοῦ ἀλο- 
γέστου πλήϑους χαὶ σύρφαχος]. εἰς νοῦν δὲ ϑέμενος ὃ ἀνὴρ | 
τὴν ᾿Αχιλέως πρότερον ὕβριν, πῶς ἀφῃρέϑη τὴν 1 ̓ Ἱπποδα- 
μδιαν 1 Βρισηίδα Τ ἔτι δὲ λογισάμενος καὶ τοῦ Παλαμή- 
δους τὸν ἄδιχον ϑάνατον χαὶ φοβηϑείς, μή πως καὶ αὐτὸν 

δόλῳ ἀνέλωσιν, ἐμβὰς τῆς νεὼς ἐν ἀπροσφόρῳ καὶ χειμερίῳ 
χαιρῷ χαὶ ἐναντίων ἀνέμων πινευσάντων ναυαγεῖ περὶ ] Τῆνον 
καὶ ἸΠύχονον | ἢ ̓ Ανδρον καὶ Τῆνον ᾿] καὶ τῆς νεὼς πρὸς ταῖς 
πέτραις λυϑείσης | μέχρε τινὸς ὃ ἀνὴρ γενναίως νηξάμενος 
περὶ τὰς Γυραίας πέτρας ἐσώϑη. μεγάλων δὲ τῶν χυμά- 

των ἐπερχομένων συνεχεστέρως 1 σὺν μέρει τῆς πέτρας ἀπο- 

χοττέντει πρὸς τὴν ϑάλασσαν αὖϑις χατενεχϑεὶς ἀπεπνίγη. ] 
μαϑοῦσα δὲ ἡ “Ιοχρὶς ἅπασα τὸ συμβὰν ἐπὶ χρόνον ὅλον 
μελανηφοροῦσα τὸν ἄνδρα ἐπένϑησε καὶ ἐτησίως δλχάδα πιλη- 
ροῦσα ϑυσιῶν μεγαλοτρετιῶν καὶ ττῦρ ἐμβάλλουσα τῇ ὅλκαδι 
ἐξαρτῶσα “τεῦ μέλαν ἱστίον αὐχένων χωρὶς ἔπεμτιε πρὸς τὸ 
σπεέλαγος καταχκαίεσϑαι ϑυσίαν τῷ ἥρωι. 

807 χοιραάδων᾽" χοιράδες! χοιράδων᾽" χοιράδες, στείλοι, 
Ι αἱ ὕφαλοι πέτραι]. αἱ αὐταὶ! μύρμηκες, τήγανοι, δαχίαι 

88 ὕφαλοι 8. Ῥωνά. Ῥ Χὶ 79. 

20 ἐπιβὰς γ2 τῆ νηὲ γῖ 21 ὅλη ὃ ὅλην γί 21---9891 ἘΜΔ4Ι.ῦ 
82 --- αὐτὸ 1425 ροϑύ 14021 γραφάς 883 

(1449) 

568. ἢ Α 399 

147. 

ἜΑΡ. 6Ρ. 66 

ῬΗΪ], Τὰ. 73 

ἌΡ. 

" 



ῬΡ χρωσσὸς δὲ καὶ λάρναξ χαὶ [ ἀμφορεὺς ||; 55, χαὶ κάλπις 5 καὶ 
Ρ [ξέστης ] τὸ αὐτό 8584. τὸ δὲ οὐδ᾽ ὑστάτην χεύϑοντας 
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δὲ χαὶ 5588 μύρμηχες (818) καὶ] αἱ ὕφαλοι λέγονται πέτραι. 
τήγανον (882) χαὶ 5 ῥαχίαι 
(148:1) καὶ σπιιλάδες (1081) 558. 

τοιοῦτόν ἐστιν 8588 “ἐπειδὴ ἔϑος ἦν τότε τοὺς ἀλλαχοῦ 
τῆς πατρίδος τετελευτηχότας ἕχαίειν" χαὶ τὴν τέφραν αὐτῶν 
ἐν χρωσσοῖς χαὶ λάρναξει καὶ ἀμφιφορεῦσιν εἰς τὴν πατρίδα 
χομίζειν, ὅττερ ἐγένετο ἐν τῇ Η (884) τῆς ᾿Ιλιάδος καὶ ἐπὶ 
Πατρόκλῳ καὶ ᾿Αἀχιλεῖ (ω 14). φησὶν οὖν "ὅτι" οὔτε ἐν τῇ 
πατρίδι ἀποθανοῦνται οἱ “Ἕλληνες οὔτε ἐν τῇ ξένῃ ἀποϑα- 
γόντες τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἐν χρωσσοῖς ἧξει εἰς τὴν πατρίδα, 
ἀλλὰ ναυαγήσαντες ἀπολοῦνται ἐν ταῖς 5588, ϑαλασσίαις Τ 

πέτραις 5558 χαὶ ὡς τάφοι αὗται αὐτοῖς γενήσονται Τ. 

818 Ὀφέλτα᾽ ἀπέστρεψε τὸν λόγον πρὸς τοὺς τόπους Ὶ 
χαὶ τὰ ἀκρωτήρια | ἐν οἷς ἔμελλον τὰ τῶν Ἑλλήνων γενέσϑαι ὕπτιος 
γαυάγια] ὦ Ὀφέλτα καὶ Ζάραξ μύχουρε τῶν χοι- 
ράδων ἤγουν φύλαξ τῶν χοιλοτήτων τῶν πετρῶν ἀντὶ 
τοῦ εἰπεῖν ὦ Ζάραξ ἔχων κοίλας πέτρας. Τ' ̓Οφέλτης καὶ 
Ζάραξ ὄρη Εὐβοίας 5558: ἘΜ περὶ ἃ γέγονε τὰ ναυάγια 
τῶν Ἑλλήνων. 5 ἘΜ | ὃ μὲν ᾿Οφέλτης ἀπὸ ΤΤ ᾿Οφέλτου τοῦ ὅτ. κ᾿ 
χαὶ ᾿Αρχεμόρου χληϑείς, ὃς ἦν υἱὸς “Πυχούργου "ἱερέως ἢ τοῦ ΕΪπά. 5 

Νεμείου Ζ΄πός Τ' Ζάραξ δὲ ὠνομάσϑη ἀπὸ Ζάραχος τοῦ 588 ἘΠῚ 
Πετραίου ἘΜ υἱοῦ Καρύστου. 855. “ἘΜ 408: ὁ δὲ αὐτὸς Ζάραξ ὲ 
χατὰ Φάλαριν (ΘθΡ. 92) καὶ ἑτέρους Καφηρεὺς λέγεται | νῦν ΑΡ. εν. -θι 
δὲ ὁ Καφηρεὺς ] ἐδιωτικωτέρως Τ' Ξυλοφάγος καλεῖται. 

Ἷ 
Ἷ 
᾿ 

8714 Τρῦχαι πόλις Εὐβοίας. “υχόφρων δὲ μεταφράσας 
Τρύχαντα χαλεῖ. ϑίορῃ. 

Τρύχατα δὲ ὄρος Εὐβοίας |}] Τρύχατα χαὶ Νέδων καὶ Ζ1ιρ- 
χαὶ Νέδων ὁμοίως [| καὶ Ζ1:ιρ-} φωσσὸς ὄρη Εὐβοίας. 
φωσσὸς χαὶ | Διάχρια ὄρη Εὐ- 

βοίας!. 85 τὸν δὲ ΖΔιρφωσσὸν ὅ Εὐφορίων ΖΦέρφυν χαλεῖ 
Δίρφυν ἀνὰ τρηχεῖαν ὑπ᾽ Εὐβοίῃ κεκόνιεστο (ἴν. 88 
Μείη.). 55584 “Ζέρφυς ὄρος Εὐβοίας ὡς Εὐφορίων. ϑίθρῃ. 

10 ὅτε ὁπ]. 5. 28 ὠνόμασται ΕΜ Οαϊδί. οἴῃ. Τ' 21 μετασιλά- 

σας ὃ Μοῖηοκο 81 διακρίων 8 88 εοὐβοέηη (αἰΐοιτη ἡ ἷπ ν ὃ) 8 
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“Πάχρια δὲ ὄρη Εὐβοίας, ὅτι ἐχεῖ διεχρίϑησαν Ἥφαιστος, ἘΜ 268: 
᾿ϑηνᾶ χαὶ Προμηϑεύς, “Ἥφαιστος μὲν λέγων ὅτι χαλὸν ὃ 
ἄνθρωπος, Προμηϑεὺς δὲ ὅτι καλὸν ἡ οἰχία, ᾿4ϑηνᾶ δὲ ὅτι 
χαλὸν ὅ βοῦς. ] ταῦτά φασιν οἱ μῦϑοι. μύχουρος | ὃ 

φυλάττων 8858 τοὺς μυχοὺς 5 τῶν χοιράδων. Ζάραξ | ἀχρω- 
τήριον  ἔνδοϑεν ἔχων ὡς χόλπον τὰς τραχείας πέτρας, περὶ 
ἃς ἐναυάγησαν 588 οἱ Ἕλληνες 58. σπίλοι δὲ χαὶ σπιλάδες 
(1081) αἱ ὕφαλοι πέτραι ] καὶ τραχεῖαι λέγονται. 588 

810 "γωλεειὰ δὲ χαὶ Φόρκυνος οἰχητήριον αἱ πρὸς 
τῇ ϑαλάσσῃ χαταδύσεις  οἰχητήριον δὲ Φόρκυνος ἡ 
ϑάλασσα" 5558: ἀπὸ τοῦ ἐνοιχοῦντος δαίμονος 8588 δαχέας δὲ 
τὰς | τραχείας {πέτρας | ἀπὸ τῆς ῥάχεως ἡ μεταφορα, ἀνε κ- 
βάτου δὲ, ὅϑεν οὐκ ἔστι φυγεῖν οὐδὲ ἐχβῆναι, δίναις δὲ 8 
παλιρροίῃσι ταῖς εἰς τὸ αὐτὸ ἀναχαμτιτούσαις. 588 

881: ὅσων δὲ ϑύννων" 381 ὅσων δὲ ϑύννων᾽ 
ϑύνγους μὲν χαλεῖ τοὺς Ἕλ- 
ληνας, τήγανα δέ εἰσιν | αἱ 

πλατεῖαι πέτραι] ἠλοχκισμέ- 
γων δὲ ] ηὐλαχισμένων, διε- 
φϑαρμένων ] ὥστε δοχεῖν αὖ- 
τοὺς αὔλαχας ἔχειν χαταχο- 

πέντας ὑπὸ τῶν σπιετρῶν. 5858 

ϑύγγνους χαλεῖ τοὺς χινδυνεύ- 

οντας “ἔλληνας. τὸ δὲ ἑξῆς" 
ὅσων δὲ ϑύννων ἠλοκισ- 
μένων χαὶ καταχοπέντων τὰς 

δαφὰς τῆς κρατὸς ἐν τοῖς 
τηγάνοις χαὶ πλατείαις πέ- 
τραις. 

,. ῥαφὰς δὲ τὰς συνδέσεις τῶν χεφαλῶν [. τὸ δὲ ἑξῆς 
οὕτως᾽ ὅσων δὲ ϑύννων πρὸς τηγαάνοις ηὐλαχισμένων 
δαφὰς χρατός. 5858 τὸ δ᾽ ἐκ μέϑης λείπει τὸ [ ὡς Ι ἵν᾽ 7 

ὡς μεϑύοντας. 5 ἀπὸ χοινοῦ δὲ τὸ στεναγμάτων 
ἀχούσετε. Τ' 

882 ὧν χαταιβάτης᾽ οἱ “Ἕλληνες μετὰ τὴν τῆς Τροίας 

ἅλωσιν ἀποπιλέοντες γνοφώδους αὐτοῖς τοῦ ἀέρος καὶ πγευ- 

μάτων χαὶ χεραυνῶν γενομένων ἀπώλοντο, ὥστεερ χαὶ Εὐρι- 
πίδης ἐν ταῖς Τρωάσιν ὡς ἀττὸ ᾿ϑηνᾶς λέγει βθηᾳ. νν. 78---81 
χαὶ πάλιν ὡς ἀπὸ τοῦ Ποσειδῶνος λέγει 844. γν. 88 τα- 

ράξω --- 91. καταιβάτης ὃ σχηπτός, ὃ κάτω φερόμενος 

8 ὕφαλοι 50}. ε 40 10 καταδύσεις 8οΐν. Νῖο. 19 12 τραχεέας 
ἘΜ 8989. 

ὅ φύλαξ 83 
82 (89) δόλειαε ἃ 

2.8 Προμηϑεὺς ] Ἑρμῆς ΕΜ 

10 τὴν Τ' οι. 58 11 ϑάλασσαν 537 

δήλιαε ΠῚ 

8 ἑρκῆς 1.1. α 

οὕ ὧς ἐκ 
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χαὶ πληχτιχὸς καὶ αἰφνίδιος [ κεραυνός |. 
πέντε Ϊ πρηστὴρ | ὃ καὶ πυρόεις | καλούμενος Τ' ὃς χαταφερο- Ατῖδι, Με 
μένου τοῦ πνεύματος χαὶ ἐχπυρωθϑέντος καὶ λεπτυνϑέντος 

ΕΙΣ ΔΥΚΟΦΡΟΝΑ 

εἴδη δὲ κεραυνῶν 

γένεται ] σχηπτὸς ὅ “χαὶ ἢ καταιβάτης (382), ὃς παχυνϑέντος 
τοῦ πυρώδους πνεύματος γίνεται, καὶ Τ' ἀργής, ὃς διὰ τὴν ἴθ. 9 

πάνυ λεπτότητα οὐ φλέγει, μελαίνει δέ 1 ψολόεις ὃ ἐν τῇ ἘΜ 89: 
ψαύσει ὀλλύων  ἑλικίας δὲ ὃ συστροφὰς καὶ ἕλικας ποιῶν ἴθ. "5100 

δεὰ μέσην παχύτητα χαὶ ὑγρότητα τῇ πυχνότητι τοῦ ἀέρος 
ἀντωϑούμενος. 

884 ὅταν χαρηβαρεῦντας" ὅταν ὃ σίντης ἤγουν ὅ 
Ναύπλιος ὃ Παλαμήδους πατὴρ φαίνῃ περὶ τὸν Καφηρέα 
τὸ ἀχρωτήριον τῆς Εὐβοίας (818 Τὴ) λαμπτῆρα καὶ ] φανὸν [νυ 
ποδηγέτην σχύτους ἀγρυπνῶν χαὶ καρηβαροῦντας ἐκχ μέ- 

ϑης ἄγων τοὺς “Ἕλληνας. οὐ ] λείπει δὲ τὸ ὡς, ἵν᾽ ἢ ὡς 1 1485 
χαρηβαροῦντας, ἀλλὰ καλῶς οὕτως ἔχει. 
οὕτως ἐν Ὀδυσσείᾳ γράφει (γ 139). 

᾿χαὶ γὰρ “Ὅμηρος 
ἡ δὲ ἱστορία τοιάδε ὃ 

Ὀδυσσεὺς μὴ ϑέλων συμτιλεῦσαι καὶ αὐτὸς ἐπὶ Τροίαν σὺν 
τοῖς Ἕλλησιν ὑπεχρίνετο εἶναι μωρός. ζευγνὺς τοίνυν ἵσεπτον 
χαὶ βοῦν ἠροτρία. 

ὃ8ὁ8 σέντης ἀγρύπνῳ᾽ 

Παλαμήδης τις σοφώτατος ὧν 

τῶν κατ᾿ αὐτὸν ἀνϑρώπων 
συνέτελευσεν ἐπὶ Τροίαν μετὰ 

τῶν Ἑλλήνων. 
τυπήσας ᾿Οδυσσεὺς χατηγό- 

ρησεν ἐν τῷ στρατῷ ὡς μέλ- 
λοντος αὐτοὺς προδώσειν τῷ 
Πριάμῳ καὶ ἃ συμβαίνει πολ- 
λάκις, πεισϑέντες οἱ “Ἕλληνες 

ἐλιϑοβόλησαν τὸν Παλαμήδην. 
ὃ δὲ πατὴρ αὐτοῦ Ναύπλιος 
μηνίων ὑπὲρ τοῦ παιδὸς πρῶτα 
μὲν τὰς γυναῖχας αὐτῶν μοι- 

χευϑῆναι παρεσχεύασε, Κλυ- 

τοῦτον ζηλο- χει 

τοῦτον δὲ Παλαμήδης | ὅ Ναυ- 
πλίου χαὶ Κλυμένης τῆς Κα- 

τρέως ἰ σοφώτατος ὧν τῶν 
χατ᾽ αὐτὸν ἀνϑρώπων | ἐλέγ- 

" Τηλέμαχον γὰρ τὸν υἱὸν 
τοῦ Οδυσσέως τίϑησιν ἔμτερο- 
σϑεν αὐτοῦ ἀροτριῶντος. αὖὐ- 
τοῦ δὲ κρατήσαντος τὸ ἅρμα, 
ἵνα μὴ ὁ παῖς αὐτοῦ φονευϑῆῇ, 
ἠλέγχϑη ]. συνέπλευσεν ᾿ οὖν" 
ἐπὶ τὴν Τροίαν τοῖς “Ελλησιν 
ὅ τε ᾽Οδυσσεὺς καὶ ὃ Παλα- 
μήδης. Παλαμήδης δὲ φϑόνῳ 
᾿Οδυσσέως χαὶ σπιετελασμέναις 
τούτου γραφαῖς χατηγορεῖται 

88 --- ΑΡ. 6Ρ. 09 

1 καταπληκτικὸς α Ἵ ἑλικέας 1 ΑΥ. Μαπᾷ. 89ὅ5:1 . 21 σοφὸς 

Ῥ 
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5818. Ὁ 
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ταιμνήστραν μὲν ὑπὸ Αἰγί- 
σϑου, Αἰγιάλειαν δὲ ὑπὸ Σϑε- 
γέλου, τὴν δὲ τοῦ ᾿Ιδὸμενέως 
ὑττὸ ““εύχου καὶ τῶν λοιπῶν ὃὅ- 
μοίως, ἡνίχα δὲ ἤχουσε τὴν 
τῶν Ἑλλήνων ἐπάνοδον ἐπὶ 
τὴν πατρίδα, ἧψε πυρὰν περὶ 
τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας, ἔνϑα 

προσεττέλασαν οἱ Ἕλληνες δο- 

140 

ὡς προδιδοὺς τῷ Πριάμῳ τοὺς 

Ἕλληνας. πεισϑέντες οὖν οἱ 
Ἕλληνες 1 ἐλιϑοβόλησαν αὐτὸν ΑΡ. 6ρ. θ9 

γέ- ῬᾺΙ Ηον. ΧῚΓ χαὶ οὕτως ἀναιρεῖται [. 

γονε δὲ ὕστερον" ἐν ,16πτε- 
τύμνῳ ὄρει Πηϑύμνης ἱερὸν 
τοῦ ἀνδρός. ᾿ τότε δὲ μαϑὼν ΑΔ». 1.1. 
τὴν τούτου ἀναίρεσιν ὃ τού- 

του πατὴρ Ναύπλιος ἔπλευσξε 
10 χοῦντες λιμένα εἶναι, χαὶ ἐχεῖ πρὸς τοὺς “Ἕλληνας χαὶ τὴν 

διεφϑάρησαν . 5888 τοῦ παιδὸς ἀπτει ποινήν, 
ἄπραχτος δὲ ὑποστρέψας ὡς 

πάντων χαριζομένων τῷ βασιλεῖ ᾿“γαμέμνονι, μεϑ᾽ οὗ τὸν 
Παλαμήδην ἀνεῖλεν Οδυσσεύς, παραπλέων λοιπὸν τὰς χώρας 
τὰς Ἑλληνίδας παρεσχεύασε τὰς τῶν Ἑλλήνων γυναῖχας μοι- 
χευϑῆναι, Κλυταιμνήστραν τὴν τοῦ ᾿Αγαμέμνονος Αἰγίσϑῳ, 
Αἰγιάλειαν τὴν Διομήδους 1 Σϑενέλῳ  Πήδαν δὲ τὴν ᾿1δο- βαρτ." 
μενέως Δεύχῳ, ἣν “καὶ ἀνεῖλε “εῦχκος καὶ Κλεισιϑύραν τὴν 
ϑυγατέρα αὐτῆς ἐν τῷ ναῷ χαταφυγοῦσαν | χαὶ τῶν λοιττῶν ἱν.« 

ὁμοίως. καὶ ι΄ πόλεις τῆς Κρήτης ἀποσπάσας ἐτυράννησε 
χαὶ μετὰ τὸν Τρωϊχὸν πόλεμον χαὶ τὸν ᾿Ιδομενέα τῇ Κρήτῃ 
χαταίροντα ἐξήλασε. ταῦτα πάντα ταῖς τοῦ Ναυπλίου γέγο- 
γε χατασχευαῖς. ὕστερον ] δὲ ἀχούσας τὴν τῶν “Ελλήνων ἄνοδον 1ν.: 

ἐπὶ τὴν πατρίδα ἦψε 1 φρυχτὸν περὶ τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας | 10. 
χαὶ ὃν εἴπομεν Καφηρέα, νῦν δὲ Ξυλοφάγον χαλούμενον (1.425), 

ὅτου προσπλεύσαντες οἱ “Ἕλληνες ἐν τῷ δοχεῖν λιμένα εἶναι 
διέφϑαρησαν. τὰ δὲ περὶ τὸν Παλαμήδην χαὶ Εὐριπίδης ΡΆΙ. ΗΟΣΧΙ 

Ἐν τῷ δράματι Παλαμήδους" φησὶν ἐκάνετ᾽ --- μοῦσαν. 

8889 λαμπτῆρα ποδηγέτην σχότους τὸν φρυχτὸν 

λέγει, ὃς κατῆξεν αὐτοὺς εἰς “τ1δην. "ἔστι δὲ τὸ σχῆμα παρα- 
δοξολογία." Τ' 

» 887 δύπτην δὲ | τὸν [ “οχρὸν Αἴαντα | χηρύλος δὲ 
(Ὁ) ὄρνεον μιχρόν. φασὶ δὲ ] τὸν ἄρρενα ἁλχυόνα ] χηρύλον χα- 
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80 

88 χκηρύλος 80},. ΤΠΦοοΥ. Υ11 δ7 (Απί. ταῖν, ΧΧῚ βοῦνγαρο, Ἀ6]. Πίοη. 101) 

2 Σϑενέλου Ῥτο]]. 8 οἷ. Β0ῃ. Β Ἐ412 

σιϑήραν Ὁγ1 28 ἐπάνοδον ὃ γ2 οἷ. 8 ΑΡ. 

ΤΙ ΥΘΟΡΒτοπὶβ ΑἸθχαπᾶγα 11]. 

18 ὑπὸ λεύκου ΠᾺΡ. δέ κλει- 
82 κηρύλλος 85. 88 κηρύλλον 83 

10 
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Ρ» () λεῖσϑαι. ἀπὸ χοινοῦ δὲ τὸ οἷα 558} οἷα 58 γυμνὸν | 
Ρφάγρον, ὅ ἐστιν 558 ἐχϑῦν 5] ϑαλάσσιον 553, Ῥοῖα δύ- 
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πτην᾽ τὸν δὲ γυμνίτην χαὶ ὁπλίτην φάγρον -- λέγει 
Ι δὲ τὸν “οχρὸν" Αἴαντα | --- ἢ τὸν φάγρον γυμνέτην 
καὶ | γυμνὸν [ χομίσει τὸ χῦμα διὰ στενοῦ αὐλῶνος 
χαὶ ἐπιμήχους πελάγους. ὥσπερ χηρύλον ἤγουν εὐχόλυμ- 
βον ] ἄρρενα ἀλκυόνα μεταξὺ τῶν β' χοιράδων | κλυδω- 
γιζόμενον!. ἐν" ταῖς Γυραῖς "δὲ πέτραις σωϑεὶς 

χαὶ στεγανὰ ποιῶν τὰ πτερὰ διάβροχα ὄντα τῇ ϑαλάσσῃ 
πάλιν πεσεῖται εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀπὸ τῶν ὄχϑων καὶ 
πετρῶν | τῇ τριαίνῃ  χαὶ τῇ τρικυμίᾳ βληϑεὶς τοῦ Ποσει- 
δῶνος χαὶ τῆς ϑαλάσσης χαὶ συμπλευσεῖται | ταῖς φαλαί- 
γαις | χαὶ τοῖς λοιποῖς ἰχϑύσιν, ὃν ὕστερον ἐχριφέντα ὑπὸ 

τῶν χυμάτων ἡ Θέτις ϑάψει περὶ τὸν Τρέμοντα | χωρίον 
τῆς Δήλου]. [1 χηρύλος ὃ ἄρσην ἀλχυὼν ] παροξυτόνως Τ' 
διὰ τοῦ ἢ καὶ ἔστι Φωριχόν, χείρυλος δὲ διὰ διφϑόγγου ] 
χαὶ ἔστι προπαροξύτογνον 1 ἀττιχῶς, ὥς φησιν Εὐφρόνιος. 
σὺ δὲ τὸ χηρύλος ἐπ᾽ ἴσης γίγνωσχε γράφειν ἡμᾶς τε χαὶ΄ 
τοὺς ᾿Α“ττιχοὺς [ καὶ “ωριέας ] τοὺς δὲ Αἰολέας δίφϑογγον. 
ἐχεῖνοι γὰρ τὸ Πηλεὺς χαὶ Νηλεὺς χαὶ τὰ ὅμοια Πείλευς 
καὶ Νείλευς ] λέγοντες γράφουσι διὰ διφϑόγγου, ὡς οἱ Ζω- 
ριεῖς τὸ πλεῖον χαὶ] μεῖον ἰ διὰ τοῦ ἢ γράφουσι χαὶ τὰ 
ὅμοια. ἀλλὰ περὶ τῶν χηρύλων καὶ [ ἅ φησιν ᾿ΑἸντίγονος 
λεχτέον" γηράσαντας τοὺς ἄρσενας ἀλχυόνας αἱ ϑήλειαι βα- 

στάζουσι τοῖς πτεροῖς, ἐν δὲ τῇ συνουσίᾳ | γηράσαντες ΤΤ οἱ 

ἄρρενες τελευτῶσι]. τὴν δὲ λῆρον καὶ μυϑικὴν τοῦ χήυχος 
ἱστορίαν χαὶ τῶν ἀλχυόνων ἐῶ. 

889 διπλῶν μεταξὺ ἤτοι ἸΠυκόνου χαὶ [ Τήνου | ἢ 5585 β 
᾿Ανδρου καὶ Τήνου (1412) ἢ Τ' μεταξύ τινων χοιράδων περὶ 
Ι τὰς Γυρὰς οὕτω καλουμένας πέτρας. χαὶ Ὅμηρος Γυρῇσί 
μιν πρῶτα Ποσειδάων ἐπέλασσε (ὃ 500) 5585, σα- 
ρούμενον ἀντὶ τοῦ | χλυδωνιζόμενον . “Ἐς (ΕΜ 7085) 

891 τὸ δὲ τερσαένων πτερὰ οἰχείως πρὸς τὸ κηρύ- 
λον ἀπέδωχεν ἀλληγοριχῶς. 558 54 

8 5 ἐ 
2 ἐχϑῦν ϑαλάσσιον 8 8 γυμνήτην γ2 γυμνήτην γί 4 γυμνή- 

τὴν γ2 16. 11 Το. Ῥαίῃ. 121 υ. 2 19 “)ωριέας --- οἷ, Μοϊδίον Οτ, 14], 
1219 πού. 88 κηρύλλον 88 ᾽ 

1453... 
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τὸ δὲ (διπλῶν μετα ξὺν με- [ἡ δὲ Τῆνος χαὶ ἸΠύχονος νῆσοί 
ταξὺ Τήνου καὶ υχόνου, αἵ] εἰσι τῶν Καλυδνῶν. 
δἰσι νῆσοι τῶν Κυχλάδων. 585 
τὸν δὲ στενὸν τόπον αὐλῶνα ἐχάλεσξε. 5535 Γυραὶ δὲ ἤχουον 
χυρίως αἱ πέτραι, ἐν αἷς ὅ Αἴας ἀπώλετο.  8585586 τὸ δὲ 

δευτέραν ἅλμην φυγὼν, φησὶ, τὸ πρῶτον, εἶτα ἐλα- 
σϑεὶς τῇ τριαίνῃ δεύτερον τῆς ϑαλάσσης 5585 ἑλχύσει 5 πίε- 
ται 1 5888, φασὶν ὅτι χλυδωνιζομένου αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτὸν 

ὃ Ποσειδῶν, αὐτὸς δὲ σταϑεὶς ἐπὶ πέτρας ἐφϑέγξατο 

οὕτως" οὐχ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ μου ἐσώϑην, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς δυ- 
γάμεώς μου. τούτων τῶν λόγων ἀχούσας ὃ Ποσειδῶν βαλὼν 
αὐτὸν τῇ τριαίνῃ ἀπέπνιξε. Τ τῷ τριωνύχῳ δορί τῇ Ῥ 

τριαένῃ. 

8938 χολαστὴς ἰ ὁ Ποσειδῶν | ἤτοι [ ἡ ϑάλασσα |; ὅτε ἘΜ 6847 
αὐτός ἐστιν ὃ χολάζων καὶ ] τιμωρῶν | καὶ Τ' σεέων τὴν γῆν ᾿. () 

λατρεὺς δ᾽ ὃ] Ποσειδῶν, ἐπειδὴ τῷ “αομέδοντι ἐλά- 

τρευσεὲν | 5555 
ὅτε ἔχτισε τὴν Ἴλιον μετὰ τοῦ " ἐπὶ τῇ τῆς Τροίας οἰχοδο- 
᾿Απόλλωνος. 58 μήσει[ ἤματι" τῷ, ὅτε τεῖ- 

χος ἐυδμήτοιο πόληος 

ὑψηλὸν ποίησε Ποσειδάων χαὶ ᾿πόλλων μυϑικχῶς. 

898 χόχχυγα᾽ λείπει τὸ ὡς 5 τὸν ὡς χόχχυγα χαυχώ- 
μενον ματαίας λοιδορίας [. ἄλλως" 588 χόχχυξ ὄρνεον [ δειλόν, 
ὅμοιον ἱέραχε | 5558 χαὶ λάλον (ΑἹ. 395) Τ' ὅϑεν καὶ διὰ δειλίαν 
οὐ συναυλίζεται τοῖς λοιποῖς ἢ ὀρνέοις. 5555, ἔστι δὲ καὶ 

δύσφωνον, ὅπερ Ῥωμαίοις χούχουλος καλεῖται Τ' ἤτοι οὖν διὰ 
τὸ μονιὸν τὸν Αἴαντα παρείχασε τῷ κχόχκυγε ἢ διὰ τὸ 
μάτην φϑέγξασθαι" καὶ γὰρ ϑορυβητικὸν καὶ φλύαρον τὸ 

ὄρνεον. 55554 στόβους δὲ τὰς || χλεύας χαὶ λοιδορίας | 558 
χαὶ 8) Ὅμηρος φῆ δ᾽ ἀέχητι ϑεῶν φυγέειν μέγα λαῖ- 

4 στενὸν --- 506. οΡἘ. ΤῊ. 100 Αὐἶϑῦ, Αν. 244 28 κόκκυξ --- ἘΘ' 888: 
ἘΝ δ2450 29 580ἷ,.. 4}. Γ 668 (" χλευάζωσε, λοιδορήσωσω) 

10 λατρεὺς --- Ποσειδῶν «ὐαϊίο εἴρηται ροβὺ 148:8 ἰΐογαῦ 85 18» ροϑβί. 

οἰκοδομήσει Ῥαγ. 2408 ὥς φησιν ἡσέοδος ἐν τῇ ἡρωικῆ γενεαλογέα οἷ, 6χΧ. 
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τμα ϑαλάσσης (ὃ 504) 555584 στόβους ] λοιδορίας [. ἐγὼ Ῥ 
δὲ στόμους φημί, τὰς διὰ στόματος ὕβρεις καὶ στωμυλίας. ἘΜ 88δοι 

997 δελφῖνος" λείττει τὸ [ ὡς ]. 85 τὸν γεχρὸν τοῦ 
«ἴαντος διὰ τὸ ἐχβρασϑῆγαι εἰς γῆν᾽ ὅ γὰρ δελφὶς γνοὺς 

αὐτὸν τελευτῶντα εἰς γῆν ἐξέρχεται, ὡς " Οππιανὸς ἢ λέγει 
(Η.ὄ Π 029 Τ ἀχτὶς σειρέίου" σείριος χυρίως χαλεῖται 
ὅ τοῦ χυνὸς ἀστήρ 5888 ὡς χαὶ ΄ἄρατος ὀξέα σειριάει 
χαέ μιν καλέουσιν ἄνϑρωποι σείρεον (Ρ᾿. 881) 5 κατα- 
χρηστιχῶς δὲ καὶ ὃ ἥλιος [. λέγει οὖν ὅτι [ ὥσπερ δελ- 

φῖνος τὸ σῶμα ἐχβρασϑὲν ἡ τοῦ ἡλίου ἀκτὶς χαϑαυα- 

γεῖ τουτέστι ξηρανεῖ!. τάριχον δὲ ὡς  τεταριχευμένον ] 

Ρ χαὶ σαπρόν Νησαέας δὲ κάσις | ἡ Θέτις 558 ἀδελφή ] 5 
Ἐ Ι ὡς ὍὍμηρος Νησαίη Σπειώ τε(Σ 40), Φ“έσκου δὲ] τοῦ 
() Διός [ δίσχος γὰρ [ ὃ λίϑος ὃ δοϑεὶς τῷ Κρόνῳ | ὅϑεν 
1ὅ καὶ Δίσχος ὅ Ζεύς. [ Κυναιϑεὺς δὲ ἐν ᾿ἀρχαδίᾳ τιμᾶται 

Ρ ὁ αὐτός [ τάρροϑος δὲ Διὸς ἤγουν  βοηϑὸς | ἡ Θέτις. 589 

20 

2ὅ 

80 

χαὶ “Ὅμηρός φησιν ἀλλὰ σὺ τόν γ᾽ ἐλϑοῦσα, ϑεά, 
ὑπελύσαο δεσμῶν (ἪΑ4 401)5 ἀχτὶς σειρέα ἡ ἡλεαχὴ 

ἢ τοῦ ἡλίου χαταχρηστιχῶς. σείριος δὲ χυρίως ἀστήρ ἐστιν 
εἷς ὑπὸ τὸ γένεξιον χείμενος τοῦ ἀστρώου χυνός, ὃν οἱ 
ἰδιῶται τὸ τοῦ ὅλου" χυνὸς ὄνομα χύναστρον προσαγο- 
οδύουσι. ] περὶ δὲ τοῦ σειρίου τούτου ἀστέρος ἐν τοῖς Φαι- 
γομένοις “ρατος λέγει ὀξέα ---χαλέουσιν --- σείριον. 
χαταυαγεῖ χαὶ χαϑαυανεῖ Ϊ ξηραγνεῖ ἢ ἀντὶ τοῦ λαμ- 
πρυγεῖ. Τ' αὔω γὰρ τὸ ξηραίνω ψιλοῦται, αὕω δὲ τὸ λάμ- 
πίω δασύνεται, ὅϑεν χαὶ φαύω λέγομεν]. τὸ δὲ καϑαυαγεῖ 
ἀντὶ τοῦ λαμπρυνεῖ χαριεγτισμὸς καὶ ἀστεϊσμὸς λέγεται" 
τὸ γὰρ εἰπεῖν λαμπρυνεῖ τὸν γνεχρὸν χάριέν ἐστιν. ἡ δὲ ἔν- 
γοια τοιαύτη" ] τὸν δὲ Αἴαντα ἐχβεβλημένον διὰ τῆς ϑαλάσ- 
σης ὃ ἥλιος ἀναξηρανεῖ ὡς σῶμα δελφῖνος. λείπει δὲ τὸ 
ὡς, ὡς τεταριχευμένον χαὶ σαπρὸν | χαταχρύψει οἰχτίσασα. 
ἡ Νησαΐίας ἔχάσις ἤγουν ἡ Θέτις ἡ βοηϑὸς τοῦ με- 
γίστου Δίσκου ἤτοι 4ιτός. βοηϑὸς δὲ τοῦ ΖΦιὸς ἡ Θέτις ὡς 
χαὶ ὍὍμηρος ἀλλὰ -- δεσμῶν. ] 

ὃ οἴῃ.6ς 

ΒΌΡΥ.9 

ΒΥ, 15 

2 δὲ καὶ γῖ: Γἠ 418 σειρέα ἡ σειρέου {Π (ἢ σεέρους 2) 80 ξηρανεῖ ᾿ 
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898 ἐμνέοις δὲ καὶ βρύοις"" μνίον τὸ χεχολλημένον 

ἐν ϑαλασσίαις πέτραις ἢ ἐριῶδες ἢ βοτανῶδες, βρύον δὲ τὸ 
ἐχχοττὲν χαὶ τελέον ἐν ὕδασιν. Τ ἐσαϑρὸν νῦν ] τὸ σεσημ- 
μένον, χυρίως δὲ σαϑρὸς ὁ ἀσϑενής, ὃ σεσημμένα τὰ ἄρϑρα 

ἔχων ἧ. 

899 Νησαίας χάσις᾽ ἡ Νησαία μία τῶν Νηρηίδων, 

ϑυγάτηρ Νηρέως χαὶ 4Φωρίδος τῆς ᾿Ωχεανοῦ ϑυγατρός. ] κα - 
σις δὲ Νησαίας νῦν ἡ Θέτις. ἐχ τοῦ ἐπιφερομένου δὲ 
γοεῖται᾽ φησὶ γὰρ ΔΦέίσκου μεγίστου τάρροϑος. οὐχ 
ἄλλη δὲ τῶν Νηρηίδων τοῦ “ίσχου ἤτοι τοῦ λίϑου δηλονότι 
τοῦ Διὸς γέγονε βοηϑός, ἀλλὰ μόνη ἡ Θέτις.) 4έσκον δὲ 

τὸν Δία λέγει διὰ τὸν 
γανωθέντα χαὶ ὑπὸ Κρόνου χκαταποϑέντα, ὥς φησιν Ἡσίοδος 
ἐν τῇ Θεογονίᾳ (485) "τὴν ᾿Ορφέως ὑποχλέψας καὶ παρα- 

φϑείρας Θεογονίαν " (ἔν. 108 ΑΡ.). ταῦτα “δὲ ὅ τε λέϑος καὶ 

ἡ χατάποσις ἀλληγορίας γενναίας ἢ ἔχονται χαὶ ἡ τοῦ “"ιὸς 
βοήϑεια ἡ παρὰ τῆς Θέτιδος ὅπότε μιν ξυνδῆσαι 
Ὀλύμπιοι ἤϑελον ἄλλοι Ήρη τ᾽" ἠδὲ Ποσειδάων 

χαὶ Παλλὰς ᾿ϑήνη (Α 399). ὁ δὲ “υχόφρων μυϑιχῶς 

πάντα γράφει. 

400 [| Κυναιϑεὺς ὃ Ζεὺς ἐν. ᾿ρχαδίᾳ τιμᾶται" Ι] ἀγρόται 
(ΑΙ. 4719) γὰρ καὶ | χυνηγετιχοὶ οἱ ᾿ρχάδες “χαὶ" ἐν ταῖς 

χυνηλασίαις καὶ ϑεύσεσι τῶν χυνῶν ἐτίμων αὐτόν. 

401 τύμβος δὲ γείτων" ἡ “ητοῦς ἀδελφὴ ᾿ΑἸστερία 
φεύγουσα τὴν τοῦ Διὸς μῖξιν μετέβαλεν ἑαυτὴν εἰς ὄρτυγα 
χαὶ ἥλατο εἰς τὴν ϑάλασσαν χαὶ ἐγένετο νῆσος, ἥτις ἐχα- 

λεῖτο ἐχ ταύτης ᾿Ορτυγία 5855, χαὶ ᾿ΑΙστερία Τ' ὕστερον 
δὲ 5588584 4ῆλος ὠνομάσϑη ὑπὸ “Ἰητοῦς ἐκεῖσε τὸν ᾿Απόλ- 
λωνα τεχούσης 8585. ἡ “ητὼ εἶχεν ἀδελφὴν τὴν ᾿“'Ιστερίαν, 
ἧς ἠράσϑη ὃ Ζεὺς καὶ ἔδωχε ταύτῃ μιγῆναι. παρεχάλεσε 

δὲ τὴν ἀδελφὴν καὶ μετεβλήϑη εἰς ὄρτυγα καὶ ἀπῆλϑεν εἰς 
τὴν Πύχωνον νῆσον. ἐκλήϑη δὲ ἐξ αὐτῆς Ὀρτυγία 58 [] τοῦ 
Φιὸς συγγενομένου τῇ ““ητοῖ χαὶ ποιήσαντος αὐτὴν ἔγχυον 

άρτεμιν καὶ ᾿Απόλλωνα, ζήλῳ δὲ τῆς Ἥρας μήτε ἐν γῇ 

19 φοῖβος ἀπόλλων ὃ γ2 2ὅ φυγοῦσα 888 80 » ἐδέωκε 

ἙἘΠ6Π 495:4 
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μήτε ἐν ϑαλάσσῃ 1 ὑποδεχομένῃ τῇ “ητοῖ πρὸς ἀπότεξιν ΟαΙ]. ΤΥ 
χελεύει τῷ Ποσειδῶνι ὁ Ζεὺς χαὶ ἀναδίδωσι ταύτην τὴὸνῊῪῪ ὃ 

γῆσον 1 τὴν ᾿Ορτυγίαν χαὶ ᾿ΑἸστερίαν λεγομένην [ πρότερον 149. 
τοῖς ὕδασι χρυπτομένην [ ἔτι δὲ ὑποτρέμουσαν (402) Τ' χαὶ 

ἐχ τοῦ φανῆναι αὐτὴν 4ῆλον ὠνόμασαν. ἐχεῖ οὖν ἐλ- 
ϑοῦσα ἡ “4ητὼ χαὶ δάφνης καὶ φοίνιχος πρῶτον ἐκχεῖ 
φανέντων ἁψαμένη ἢ τὴν “Ἄρτεμιν γεννᾷ, ἡ δὲ ταύτην Αγ. ὈἱΌ]. 

μαιεύει, χαὶ τίχτει τὸν ᾿Δπόλλωνα [. καὶ Ἴάρτεμις μὲν ει, Ριπᾶ 

τὴν 4ἢλον χατέσχεν | ̓ “πόλλων δὲ εἰς “υχίαν ἀπῆλϑεν 1.16. 
ὄρτυγα οὖν πετρουμένην χαλεῖ τὴν 4λον. 555584. γείτων ΡῈ ΟΣ 

δὲ τῆς Δήλου ἐστὶν ἡ ύχων, ἔνϑα ὃ “ἴας τέϑατται. 5558 

Τρέμων δὲ  ὀνοματιχῶς" οὕτω χαλεῖται χωρίον πρὸς 
τῇ Δήλῳ | ἐν ᾧ ὁ 4Ἅἴας τέϑαπται. εἰχότως δὲ οὕτω χα- 
λεῖται διὰ τὸ σείεσϑαι πάλαι τὴν 4ῆλον χαὶ τρέμειν. 584 
ἡ δὲ ἔννοια τοιαύτη" ὃ δὲ Τρέμων ] ὄνομα χωρίου | ὃ τύμ- Ῥ 

βος δηλονότι τοῦ Αἴαντος ὃ γείτων τῆς ὄρτυγος τῆς 
πτερουμένης ἤγουν ] τῆς 4ήλου ] φυλάξει τὸν δόχϑον 
χαὶ ἦχον τῆς Αἰγαίας ἁλὸς τουτέστιν ἀποθανὼν ὃ Αἴας 
οὐχέτε χλυδωνισθϑήσεται. καὶ τοῦτο τὸ σχῆμα χαριεντισμός 
ἐστιν" ἐν Τρέμοντι γὰρ χωρίῳ 4ήλου ] ὅ Αἴας ὅ “Ἰοχρὸς 
χεῖται ] πλησίον Τήνου χαὶ ἸΠυχόνου | αἵτινες νῆσοι περὶ τὸ 1471: 
«Αἰγαῖον πέλαγος χεῖνται. Αἰγαῖον δὲ λέγεται, ὅτε δίχην 
αἰγὸς ἁλμάτων κυματοῦται (θ4:6). 

403 έλινα πόλις ἄργους, ἀφ᾽ ἧς ᾿Αφροδίτη Πἥελι- 
γαία τιμᾶται. “ ϑίορι. ΠΠελινναία δὲ ἡ ̓ Αφροδίτη, ἔσως διὰ τὸ 
γλυκὺ χαὶ ἐνήδονον τῆς μίξεως. 5 Κασενέαν τὴν ᾿άφρο- 
δίτην τὴν μοιχάδα. Καστνίαν δὲ τὴν ἀδελφοτιοιόν᾽ τοὺς γὰρ 
ξένους ἀδελφοὺς χαὶ φίλους τὰ ἐρωτικὰ ποιοῦσιν. οἱ γὰρ 

ἐρῶντες φωραϑέντες λέγουσιν᾽ ἀδελφός μου ἢ συγγενής ἐστιν. 

ἹΜΠελινναίαν τὴν αὐτὴν διὰ τὸ ἡδὺ τῆς συνουσίας. Τ᾽ καρτ.90 

404 λυπρὸς | ὃ λυπηρὸς | παρὰ τὸν Ἅτ΄Ἔδην δεννάσει Ῥ 
χαὶ [ ὑβρίσει [. χαὶ τοῦτο χαριεντισμός “ἐστι τὸ σχῆμα." 

1 τῆς λητοῦς νὩ ὑποδεχομένης τῆς Δητοῦς δχ ῬΗανοτίπο᾽ Ῥοέέ. 
10 πετρωμένην 8 ἐπτερωμένην 83 πτερουμένην Ἴ᾽ 11 Μύκων 

Ῥοίί. 1 μήκων 8. μύκωνος 83 οἵ. 655. δὰ ΗΐοΙ. ϑιγπθοᾶ. 392:8 21 μοι- 

χ χ 
χείαν α μοέ ὉγΊ μύ γ2 29 ἀδελφή γ2 
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405 ἥ μιν παλεύσειἥ μιν παλεύσειε ἥτις ᾿'4φρο- 
ῬΊ] ἀγρεύσει | τοῖς τοῦ Ἔρωτος] δίτη ἤγουν ὁ αὐτὸς Ἔρως μὲν 

βρόχοις. λέγει δὲ τὴν πρᾶ-] καὶ αὐτὸν ἀγρεύσει ἐν βρό- 
ἕξιν, ἣν ἠναγχάσϑη ὑήε᾽ αὐτῆς ᾿χοις χαὶ | διχτύοις | τοῦ οἴ- 

ὅ ποιῆσαι ἐν τῷ ἱερῷ τῆς .41ϑη-Ἰστρου ἤγουν τῆς ἀχρασίας, 
γᾶς καὶ φϑεῖραι τὴν χόρην. 5585} ὑφ᾽ ἧς, ὡς ληροῦσιν, ἐν τῷ 

γαῷ τῆς ᾿4ϑηνᾶς τῇ Κασαν- 

δρᾳ ἐμίγη. 
οἶστρος δὲ ζωύφιόν ἐστι σμιχρότατον, ὃ ] ἐν ταῖς μασχάλαις 

10 τῶν βοῶν ἢ τοῖς ὠσὶν ἐγγινόμενον ἐχμαίνει αὐτοὺς | χαὶ ἄγει 

808}. χ 299 

χατὰ χρημνῶν χαὶ ϑαλάσσης χαὶ πυρός Τ. εἰ τύχῃ καὶ τοῖς Ατὶδι. ἨΑ 

ἐχϑύσι δὲ ὃ οἶστρος γενόμενος, ἐξωϑεῖ τούτους ἐχ τῶν ὑδά- 

των ἐπὶ τὴν γῆν. 

406 ἐρειννύων᾽ Ἐριννύες μυϑιχῶς | τρεῖς “εἰσι δαίμονες 
15 τιμωρητιχαί, ὧν τὰ ὀνόματα" Τισιφόνη, ἸΠέγαιρα χαὶ ᾿41λη- 

χτώ]. καὶ χατὰ μὲν Ἡσίοδον (Θ 1858) καὶ λοιποὺς (ΑΡ. 10]. 18) ἐκ 
τῶν σταγόνων τοῦ αἵματος τῶν αἰδοίων τοῦ Οὐρανοῦ ἐγένοντο ] 
χατὰ δὲ Αἰσχύλον Ἐριννύες Νυχτὸς αἰανῆς τέκνα 
(Ευπι." 412). [ καὶ Ἐπιμενίδης δὲ τοῦ Κρόνου 1 ὡς Ἡσίοδος ΤΤ' 

20 ταύτας φησὶ γενέσϑαν λέγων ἐκ τοῦ χαλλίκχομος γένετο 
χρυσῆ ᾿“φροδίτη ἸΜΠοῖραί τ᾿ ἀϑάνατοι καὶ Ἐριν- 
γύες αἰολόδωροι. [ ἀλληγορικῶς δὲ Ἐριννύες “αἱ " τιμω- 
ρητικαὶ δυνάμεις παρὰ τὸ ἐν τῇ ἔρᾳ χαὶ τῇ γῇ ναίειν ἢ παρὰ 
τὸ τὰς ἀρὰς ἀνύειν ] Τισιφόνη παρὰ τὸ τίνειν τοὺς φονέας, 

25 Πέγαιρα παρὰ τὸ μεγαίρειν χαὶ φϑονεῖν τοῖς χαχοῖς, ᾿4λη- 
χτὼ παρὰ τὸ μὴ λήγειν τιμωρεῖν τοὺς τοιούτους, Κρόνου δὲ 
χαὶ Νυχτὸς παῖδες διὰ τὸ ἀφανῶς καὶ ἀοράτως τὰς ἐχδικχη- 

28 τιχὰς ταύτας δυνάμεις ἐπέρχεσϑαι. 

Ῥ 401 τὸ δ᾽ ἀποψήλασα χηρουλχὸν ἀπο χιγήσασα ! 
Ρ τὴν ἔλκουσαν εἰς κῆρα [ ἀφ᾽ οὗ] ϑανατηφόρον]. Βκηρουλκχός 
ἡ ἕλχουσα εἰς χῆρα, ὅ ἐστιν εἰς ϑάνατον, ἀφ᾽ οὗ ϑανατη- 

Ρ φόρος. Ἐξ (ΕΜ 5113) 

408 ἅπασα δ᾽ ἄλγη᾽ συνοπτιχῶς φησιν ὅτι πᾶσα ἡ 
Ἑλλὰς στενάξει διὰ τὴν ἐμὴν βίαν τὴν ἐν τῷ γάμῳ᾽ πολὺ 

8ῦ ἐγὰρ" πλῆϑος Ἑλλήνων τὸ μὲν ναυαγῆσαν βρωϑήσεται χή- 

Α αὐτοῦ 60 διαφϑεῖραι 83 24 τέεεν οὗ τὴ" οἵ. Ηϊβύ. Χ]ΙῚ 829 

1.002838 

508. 1 4564 

808. ϑορδ. 
ΟΟ 42 

ἘΜ 8742 
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τεσι ϑαλασσίοις, οἱ δὲ τοῖς ἀνέμοις εἰς ξένην γῆν ἐξωσϑέν- 
τες ἐχεῖ ϑαγοῦνται. Τ' 

Ρ 409 ὅσην ραιϑος" ἅραιϑος ] ποταμὸς | Ἤπειρου, 
᾿οὗ χαὶ Καλλίμαχος μέμνηται᾽ φησὶ γὰρ αἱ δὲ βοοκρη- 

ὅ μνοῖο παρ᾽ ἀγχύλον ἴχνος ᾿Αραίϑου (ἔν. 203) “εί- 
βηϑρα δὲ ττόλις ἸΠαχεδονίας 5558, ὅϑεν ἦν ᾿Ορφεύς, ὥς 
φησι νῦν δ᾽ ἄγε μοι χούρη «ΑἸειβηϑριὰς ἔννεπε 
μοῦσα (ἴν. 17) Τ', 

410 | Ζώτιον δὲ ἀχρωτήριον ᾽Ολύμπου [ συνάπτει οὖν 
10 τὸ Δώτιον τοῖς “Ἰειβήϑροις καὶ λέγει ὅτι ὅσην γῆν ἔχουσι 

μεταξὺ ὅ ΄ἄραιϑος καὶ τὸ 4ώτιον, ἔχουσι δὲ τὴν Ἑλλάδα πᾶ- 
σαν, χαϑὸ τὸ μὲν “ώτιον ἐν Παχεδονίᾳ, ὁ δὲ ἄραιϑος ἐν 
Ἠπείρῳ σχεδὸν δὲ τὰ ἄχρα τῆς Ἑλλάδος οὗτοι "οἱ τόποι 
εἰσίν, ὥσττερ εἴ τις ἄχρα τῆς Θρᾷχης εἴποι τὸ Βυζάντιον 58584 

1ὅ χαὶ τὴν Αἶνον 553. Δ ὡτίέου δὲ πύλας | εἶπε, χαϑὸ εἰς στε- 
γὸν λήγει τὸ 4ώτιον | 5558, χαὶ [ συγχλείει δίχην πυλῶν [ 583. 
οὗτοι οἱ τόποι ϑρηγνήσουσι διὰ τοὺς ἐμοὺς γάμους. Τ' 

411 οἷς οὑμὸς οἵστισιν ἀνθρώποις χαὶ ἄχρι ᾿έχερου- 

σίας ἔσται ϑρῆνος διὰ τοὺς ἐμοὺς γάμους. ᾿Αχερουσέα Τ δὲ ἘΜ 1800 
20 λέμνη ἐστὶν Ἠραχλείας τοῦ Πόντου ] χαὶ ποταμὸς ᾿ἄχέρων, αι, 

ὃς νῦν χαλεῖται Σωοναύτης [. μυϑιχῶς δὲ ᾿ἀχερουσία χαὶ 9. Ξ6μο!!. 
᾿χέρων λίμνη χαὶ ποταμὸς “δου παρὰ τὸ ἄχη | καὶ ϑλί- ἘΜ 18θώ6 

ψεις Τ' ῥέειν [ τοὺς τῶν τεϑνηχότων | συγγενεῖς. 1685 

418 πολλῶν γὰρ᾽ τὸ ἑξῆς] 418 πολλῶν γὰρ" ἐν 

2ὅ 588 τοῦ λόγου 588 οὕτως. πολ-]σπλάγχνοισι χαμπέων χαὶ 
λῶν γὰρ] χητῶν ] τοῖς πο-Ἰ χητῶν τυμβευϑήσεταινή- ͵ 
λυστοίχοις γνάϑοις νή-Ἰριϑμος χαὶ ἀμέτρητος ἐσ- ' 
ριϑμος ἑσμὸς βρωϑεὶς)μὸς βρωϑ εὶς ἐν πολυστοί- 
ἐν τοῖς σπλάγχνοις αὐτῶν]χοισι γνάϑοις ; 

80) τυμβευϑήσεται 588 

ἀντὶ τοῦ | χαταποϑήσεται [ ὑπὸ τῶν ϑαλασσίων ϑηρίων᾽" 

οἐ 
4 δὲ βοοκρ. } δ᾽ ἐκρ. 88 βοοκρήμνοιο αγὶ βουκρήμνοιο Ὁ βόημ κρή- 

νης γ2 ὁ ὅ κοῖλον 88 ᾿Αραέϑου οἷ. Βομποίᾷ. 8. 1. λειβήϑρεα 8 

λειβηϑρέα 8385 οἷ, ν. 1. 118:9 10 λειβηϑρέοις 553 18 ἄχρις ἅδου 11 

21 Σωοναύτης | ἀχερονέτης ὦ 81 καταβρωϑήσεται Τ' ᾿ 

Ν 
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χάμπη δὲ τὰ κήτη. 5558 πολυστοίχοισι δὲ λέγει διὰ 
τὸ χεῖσϑαι τοὺς ὀδόντας ἐν τοῖς σιαγόσι στοιχηδόν 54 ὃ τὸ 

δὲ παῶν ἔρημοι οἱ νεώτεροι χοινῶς χαὶ ἀντὶ τοῦ φίλων 
Ρ λαμβάνουσιν, “Ὅμηρος δὲ (ἐπὶ μόνων τῶν 1 χατ᾽ ἐπιγαμίαν 

δ συγγενῶν [. 5888 
417 τὸν μὲν γὰρ" κουροτρόφον πάγουρον “-- 

λέγει δὲ τὸν Φοίνιχα | --- τὸν πατρὶ πλεῖστον ἐστυγῆ - 1549 
μένον χαὶ μισηϑέντα ἀπὸ τῶν βροτῶν, ὅστις ὃ πατήρ 

μεν καὶ αὐτὸν ἔϑηχεν ὅμηρον καὶ τυφλὸν [ ὅπότε ηὐ- Ῥ 
10 γάσϑη εἰς τὸ νόϑον λέχος τῆς τρήρωνος ἤγουν ὅτε 

Ι ἐμίγη τῇ τοῦ πατρὸς παλλαχῇ ἤτοι τῇ Κλυτίᾳ ] ἢ τῇ ἐπ χδ τεὐς 
Φϑίᾳ | τοῦτον χρύψει ἡ Ἠὼν | πόλις Ἰ τοῦ Στρυμόνος ἡ Ῥ 
Βισαλτέα χαὶ [| Θραχιχὴ ] ἡ ἄγχουρος καὶ γείτων τῶν 
“ψυνϑίων χαὶ Βιστόνων, οἵτινές εἰσιν 1 ἔϑνη Θρακιχὰ] 

ιῦ πέλας δωνῶν χαὶ ἸΠαχεδόνων, χρύψει δὲ πρὸ τοῦ αὐγά- 
σαι χκαὶ ἰδεῖν τὸ Τὐμφρηστὸν λέπας χαὶ ] ἀχρωτήριον [. 

τὸν μὲν Ἤιὼν ] πόλις Θρᾷάχης, ἔνϑα τελευτήσαντα τὸν 
Φοίνιχα ἔϑαψεν ὃ Νεοπτόλεμος | ἡνίχα ἔπλει ἐπὶ τὴν πα- 
τρίδα. 5538. περὶ δὲ τὴν Ἤόνα ταύτην καὶ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς 

20 Ἰήδους ἐνίχησαν χαὶ ἔστησαν τοῖς νιχήσασιν οἱ λοιποὶ ᾿29η- 
γαῖοι Ἑρμᾶς τρεῖς λιϑίνους καὶ ἐπέγραψαν 864. ἦν --- ἀμη- 
χανέην. τούτων δὲ τῶν ἐπιγραμμάτων «Αἰσχίνης ὃ ῥήτωρ 
μέμνηται (Οἴο8. 88). Τ᾽ Στρυμὼν δὲ ποταμὸς Θρᾷχης | 
Βισάλται δὲ 5858 ἔϑνος 588 Θρᾷχης | 58 χαὶ  Δψύνϑιοι καὶ 

οῦ Βίστονες ὁμοίως | 5585. ὉΒισαλτίέα πόλις χαὶ χώρα αχε- 
δονίας ἀπὸ Βισάλτου τοῦ Ἡλίου χαὶ Γῆς. “ϑίορῃ. 

418 Βίστονες δὲ ἀπὸ Βίστονος τοῦ υἱοῦ “Αρεος. 558 

ὁ Βιστονία --- ἀπὸ Βιστόνος τοῦ ᾿άἄρεος χαὶ Καλλιρ- 
ρόης τῆς Νέστου. ἀδελφὸς δὲ ἦν ᾿Οδόμαντος καὶ Ἦδω- 

80 γοῦ. ἔνιοι δὲ Παίονος τοῦ “ἥρεος παιδός. ϑίορΒ. ᾿ψψύν- 
ϑιοι ἔχαὶ" Βίστονες ἔϑνη Θραχῶα, ὅϑεν ᾿Α΄πολλώνιος περὶ 

8 παῶν Ἴ50}. ϑ'᾽ ὅ81 (ὁ κατ᾽ ἐπεγα μέαν οἰκεῖος ἢ φέλος, ἀλλ᾽ (οὐχ) 

ἑταῖρος) Ἐξ’ (ΕΝ 6695. ΕΘ 40649) ἘῸ 12ὅ:2 

4 μόνον 83 2ὅ. 21 Βέστονες | 515 Νοπη. Ὀίοη. ΠΠ 248 βοὲ. Αρ. 

Β 104 (ΕΝ 1916). δουϊ ΗἩρτγοαϊδητιβ ἂρ. ϑίθρῃ. 20 Βισαλτέα ||; ἱπορεϊ 

Βίορη. 111: 21 βιστόνου 8 Ὁ 29 Ὀδομάντου ξ Μοῖη. αὖ ν. δυπά: 
βσαθ. Ὑ1186 81 » Θρακικὰϑ 
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᾿Ορφέως λέγει 864. Β 104 | Βίστονες δὲ ἀπὸ υἱοῦ άρεος Βιε- 158. 
στόνου 1 ἢ υἱοῦ Τερψιχόρης . 
ὡσαύτως δὲ χαὶ Ἠδωνγοὶ 

ΡΊ ἔϑνος Θρᾷχης [. διαφέρουσι 
ὄὅ 

10 

1ὅ 

20 

2 

δὲ Ηδωνοὶ χαὶ Ἤδωνες" ᾽᾿Ηδω- 
γες μὲν γὰρ οἱ τὴν ϑάλασσαν 
χατοιχοῦντες, Ἠδωνοὶ δὲ οἱ 
τὴν Θρᾷχην. χουροτρό- 
φον δὲ τὸν Φοίνιχα λέγει 
Ι διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν τροφὸν 
τοῦ ᾿Αχιλέως ] πάγουρον δὲ 
διὰ τὸ γῆρας [᾿ πάγουρος γὰρ 

εἶδος καρχίνου. ὥσπερ γὰρ οἱ 
πάγουροι σχληρὰν ἔχουσι τὴν 
ἐπιφάνειαν, οὕτως χαὶ οἱ γέ- 
ροντες. 

Ἠδωνοὶ χαὶ "Πδωνες Θραχῶν 
ἔϑνη, ἀλλ᾽ οἱ μὲν Ἤδωνες 
παρὰ ϑάλασσαν οἰχοῦσιν, οὗ 
Ἠδωνοὶ δὲ τὴν μεσόγαιαν. 

πάγουρον διὰ τὸ “γηραιὸν 
χαὶ  σχληρόδερμον τὸν Φοί- 
γιχαὰ λέγει, κουροτρόφον 
δέ, ὅτι παῖδα ὄντα τὸν ᾿Αχι- 
λέὰ ἀνέτρεφε ἰ χουροτρό- 
φον δὲ εἶπε πάγουρον πρὸς 
ἀντιδιαστολὴν τοῦ πινοτρό- 
φου παγούρου. ἔστι δὲ πά- 
γουρος μιχρός, ὅς τὴν ϑαλασ- 
σίαν πιίνναν τρέφει, χαϑά φησιν 
ὃ Ὀππιανός (ΗΠ. Π|΄187). Τ' 

420 Τυφρηστὸς καὶ πόλις καὶ ὄρος Τραχῖνος, ἀπὸ 
Τυφρηστοῦ βασιλέως υἱοῦ Σπερχειοῦ. ἢ τεφρηστός τις 
οὖσα, ἀπὸ τῆς Ἡραχλέους τέφρας. λέγεται δὲ τὸ ὄρος 
(ΑΙ. 902) ἀρσενιχῶς, ἡ δὲ πόλις ϑηλυχῶς ὡς Εὐφορίων βου- 
χολέων Τρηχινῖδα Τυμφρηστοῖο αἐπῆς (ἶν. 84). 5555 
ϑίθρῃη. Ἐρ (ξ α ἘΜ) Τυφρηστὸς καὶ πόλις καὶ ὄρος 5854 
Τραχῖνος 555. ἀπὸ Τυμφρηστοῦ τινος βασιλέως “ἢ Τέ- 
φραντος υἱοῦ Ἡ ραχλέος 54. λέγεται δὲ τὸ ὄρος ἀρσενι- 
χῶς [| "ἡ δὲ πόλις ϑηλυχῶς" ὡς Εὐφορίων βουκολέων 
- αἰπῆς. 855584 Τυφρηστός πόλις τῆς Τραχῖνος ὄνο- 

μασϑεῖσα ἀπὸ τῆς τέφρας ᾿ἩΗραχλέους ἢ ἀπὸ Τυφρη- 
στοῦ υἱοῦ Σπερχειοῦ. λέγεται χαὶ [ ὄρος ἀρσενικῶς  Τυφρη- 
στός. ϑίορῃ. Τυφρηστός πόλις ἐν τοῖς ἐσχάτοις τῆς 

1 Ῥ“ παροικοῦντες ὃ οἵ, ὅν οὐ 449Ρ 19 οοποίππαίο Θχ 8 βου ρ 5 
ἐρβ ΟΠ 5. ΒΟ ΠΟ 0 ἰρδα ἐθβυϊμηοπία Βα 1Θοὶ 28 τρηχενῖδε 88 τραχενῖδα 
α γῶ τραχενεδος ὃ τρηχινέδα γῖ 24 τυμφρηστὸς 5371 γγΐὰβ καὶ ΟἸη. 837᾽ 

25 τέμφραντος 6 Τέφραντος υἱοῦ | τέφρας τῆς τοῦ Μοῖ. 21 ἀρ- 
σενεκὸν 8 

ὃν 



10 

1ὅ 

20 

24 
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μεναλίας ἀπὸ Τυφρηστοῦ βασιλέως Ἐρ (ΕΜ) τοῦ σπαιλίου 
ΕἘῸ ἢ τεφρηστός τις οὖσα ἀπὸ τῆς Ἡραχλέος τέφρας. Ἐρ 

(Ε6 ὅ88:9 ἘΜ 77221). 

421 τὸν πατρὶ πλεῖστον" Φοῖνιξ ὁ ᾿μύντορος ταῖς 
τῆς μητρὸς αὐτοῦ Κλεοβούλης ἱχεσίαις μιγεὶς τῇ τοῦ πα- 
τρὸς παλλαχίδι Κλυτίᾳ ἢ Φϑίᾳ κατά τινας ἐτυφλώϑη παρ᾽ 
αὐτοῦ ]. φυγὼν δὲ ὃ Φοῖνιξ ἦλϑε πρὸς Πηλέα | καὶ ὃς 
ἀπαγαγὼν αὐτὸν πρὸς τὸν Χείρωνα ἔπεισεν ὑγιῆ γενέσϑαι 
ὑπο αὐτοῦ. 1 ταῦτα τὰ μυϑιχά, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει" Ὑ' 
μιγέντα τῇ παλλαχῇ γνοὺς αὐτὸν ὅ πατὴρ χατηράσατο μὴ 
τεχεῖν παῖδας  οὗς καὶ ὀρθαλμοὺς λέγει [. ὃ δὲ φυγὼν ἦλϑε 
πρὸς τὸν Πηλέα καὶ ὃς ἀγαγὼν αὐτὸν εἰς τὸ ἄντρον τοῦ 
Χείρωνος | ἔδειξεν "αὐτῷ" τὸν ᾿Αχιλέα ἐκεῖ παιδευόμενον 
χαὶ παρέδωχεν αὐτὸν αὐτῷ εἰπών" ἰδὲ ὃ παῖς σου, ἄναγε 
οὖν αὐτὸν τοῦ λοιποῦ χαὶ παίδευε, ὥσπερ χρὴ πατέρα φέλον 
ἀνάγειν υἱόν. χαὶ τούτου χάριν ἐμυϑεύσαντο ὅτι | ἀπεεχόμισεν 
αὐτὸν ὁ Πηλεὺς πρὸς τὸν Χείρωνα καὶ ὃς ἐποίησεν αὐτὸν 
πάλιν βλέπειν]. καὶ δ᾽ Οππιανὸς δὲ τὰ τέκνα φάεος φίλ- 
τερα καὶ βιότοιο λέγει (ΗΙ 1102). ὅτι δὲ συμβολικῶς χρὴ 
τὴν τύφλωσιν νοεῖν τοῦ Φοίνικος διὰ τὸ ἄπαιδα γενέσϑαι 
χαὶ οὐχ ὡς οἱ πολλοί φασι πραγματικῶς, καὶ “Ὅμηρός φη- 
σιν ἐμοὶ συνάδων᾽ φησὶ γὰρ λέγων ὡς ἀπὸ τοῦ Φοίνικος 

πρὸς τὸν ᾿(Αχιλέα 86ηη. 1 441---457 χαί τι τοιοῦτόν φησιν 
866ᾳ.1 494 ἀλλὰ σὲ --- 496. ἀμύνῃς. Τ' 

.422 τετρήνας δια]τρυπήσας [. “Ἐ (“ἘΜ 175ὅ4.) τε- 

Β08. 1 448 

ΑΡ. ΠῚ 170 

568, Ὁ 

5608. Ὁ 

Ἐπτ. Απᾶγ. 
406 

508, Ὁ 

τρήνας | τρυπήσας καὶ ἐχβαλὼν τοὺς λύχνους ἤτοι Ϊ τοὺς Ῥ 
ὀφϑαλμούς |. 

428 εἰς δὲ νόϑον᾽ Κλυτίᾳ γὰρ τῇ παλλαχίδι ἐμίγη. 

ὅμηρον δὲ ] τὸν τυφλόν  ὅϑεν χαὶ τὸν ποιητὴν “Ὅμηρον 
χαλεῖσϑαι ἄμεινον ἢ Πελησιγενῆ 885 διὰ τὸ ἀπὸ ΠΠέλητός 
τίνος γεγνηϑῆγαι 53. 

1. μεναλιας ἴϊ. ᾿οὶέζΖ. μαιναλίας ΕΜ Μαλιαίας (ϑαβρθοία ἴ051 ἔοτταδ) 

γ01] Θετταλέας Μοῖη. Δαμέας Ὁ οἸἰπϊ πανὶ ΟΥπδ ΤΎΔΟΠἷπα, αὖ αὰ86 ΟἸΪπὶ 

ἰηξου δβοί, Τῆσο. ΠΠ 92 ϑέγταθ. ΓΧ 4:3 θ παλλακέδε 50ῃ. ἢ) | πα- 
κε 

λάδε (κε τὰ) α οἷ. ἰηΐτ.28 παλλακῇ 11 οἷ. ΑΡ. 80 μελεσσιγενῆ 883 ΟΟΥΥ. 
Κιημ. 
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424 τρισσοὺς δὲ᾽ τοὺς "δὲ" τρεῖς χαύηκχας καὶ} λά-Ῥ 
ρους ἤτοι Κάλχαντα, Ἰδομενέα χαὶ Σϑένελον" ]ταρχύσουσι 
καὶ 1 ϑάψουσιν [ αἱ νάπαι χαὶ ] οἱ σύνδενδροι τόττοι 1 τοῦ 
Κερχάφου ὅ δὲ Κέρχαφος | ὄρος 1 Κολοφῶνός ἐστιν οὐκ. 
ἄποϑεν δὲ καὶ οὐ μαχρόϑεν ἀλλὰ δηλονότι πλησίον τῶν 
ποτῶν χαὶ τῶν ὑδάτων τοῦ ᾿Α΄λέντος Ϊ ποταμοῦ Κολοφῶνος. 

425 τὸ δ᾽ αὖ χαύηχας οὐχ ἄπωϑεν" 4ημήτριός φησιν 
ὅτι οἱ ἱΑἰνεῖαι τὸν λάρον καύηχα ὀνομάζουσιν. | λης δὲ πο- 
ταμὸς τῆς Κολοφῶνος, ὃν ποιητιχῶς Δ λέντα εἶπε!. ἼΠολοσ- 

σὸς δὲ καὶ Κυπεὺς καὶ Κοῖτος ὁ 1 ̓4“πόλλων ἐπιϑετιχῶς ]. 8858 
χύχνον δὲ τὸν Κάλχαντα 5555 ἔσως Τ] διὰ τὸ μαντι- 

χόν [᾿ χαὶ γὰρ 555584 τὸ ὄρνεον 5855186 μουσιχόν τὲ χαὶ 8 
ἱερὸν τοῦ ϑεοῦ 5538, ἐστιν 5550, ᾿“λέντα δὲ καὶ οὐχ "άλεν- 
τος  δωριχῶς Τ' εἶπε.]. χαύηκας δὲ αὐτοὺς ὠνόμασε διὰ 

τὸ ἐχ γήρως λευχοὺς εἶναι ὡς οἱ λάροι. χαύης δὲ ὅ λά-ἰ 

ρος χατὰ Αἰνιᾶνας, ὥς φησι χαὶ ᾿ἹἹππώναξ Κίκων δ᾽ ὅ 
πανδάλητος ἄμμορος χαύης (ἶ". 2) Τ. ἄποϑεν 
τὸ τὸ μιχρὸν γράφε" οὗτοι δὲ ἀγνοήσαντες τὸ μέτρον μέγα 
τοῦτο γράφουσι. τὸ δασὺ δὲ σὺ γίνωσχε ὅτι ἐχτείγειν δύ- 
γαται, ὅτε βούλεται, ὃ στιχιστὴς ἴσως τοῖς διπλοῖς, ὡς 
χαὶ πρώην ἔφην σοι (10719) εἰς παράδειγμα παραγαγὼν 
τόδε Τρῶες --- ὄφιν. εἰ δὲ 1 μείουρον 1 τοῦτον νομίζεις, 
ἄχουσον χαὶ, τῶν χατὰ τοῦ Π]ἢ᾽ ἨΆΛἌημῆ τοῦ ζωγράφου χωλῶν ἰάμ- 

βων Ἱπητωναχτείων στίχων Πιμνῆ χατωμήχανε, μηχέτι 

γράψῃς ὄφιν τριήρευς ἐν πολυζύγῳ τοέχῳ ἀπ ἐμ- 
βόλου φεύγοντα πρὸς χυβερνήτην" αὕτη γάρ ἐστι 
συμφορή τε καὶ κχληδὼν Νιχύρτῃ καὶ Σάβωνι τῷ 
κυβερνήτῃ, ἢν αὐτὸν ὄφις τἀντικνήμιον δάκῃ (ἔν. 49). 
ἰδοὺ τὸ ὄφις τὸ ὃ μαχρόν ἐστιν ἐχτανϑὲν ὑπὸ του ᾧ δασέος 
ὄντος, ὡς χαὶ ἕτερα μυρία εὑρήσεις σχοπῶν. οὕτω χαὶ τὸ 

8 αἐγνειάδες 88 οἵ, ἰηΐγ6. 18 ἀπόλλωνος Φ 1 καύηρξ αὶ 16 καὲ! 

ου κ 
δημήτριος (65) δά 28 μνημῆ ὃ (ου τη) μεμινῆ γῖ 24 μνήμη γ2 κατ᾽ 
ὠμήχανε ὃ (κ τη) 2ὅ τριῆρες ὦ γῖ πολυξζήλω α πολυστέχω γῶ 

λ 
τοέχῳ ΟΥη. γ2 ἀπεμιβό α 20 ἐστε] αὕτη ὃ γ2 21 γε γι 3 νε- 

κύρτα ὃ γνἱἹ νικάντα γ2 δάβωνε α σάμαυνε Ὁ σαβωνέω γ1 χῶγαις γ 

28 κυβερνήτε α 29 ἐδοὺ τοῦ ὃ τοῦ οΟτη. ὁ 
ἂ 

᾿ ἰδ νμμ ζει μου 
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ἄποϑεν μιχρὸν ὃν μαχρὸν λογίζεται τῇ τοῦ 9 ἐπεχτάσει. 
οἱ δὲ τῶν μέτρων ἀμαϑεῖς μέγα τοῦτο γράφουσι ἕχαὶ οὐδὲ 
ἔσασιν, ὅϑεν μέγα ἐστί σὺ δὲ εἰ τοῦτο γράφεις μέγα, χἂν 

λέγε ὅτι ἐπεχτάσει ἀττιχῇ μέγα γράφω" ὡς τὸ δώτης πώτης 
χαὶ τὰ ὅμοια. τὸν μὲν Πολοσσοῦ᾽ εἰπὼν τρεῖς ἄνω 
γῦν λέγει ἕνα ἕχαστον χαὶ πρῶτον τὸν Κάλχαντα. 540 Π7ο- 
λοσσοῦ χαὶ Κυπέως χαὶ Κοίτου ἐπίϑετα ᾿Απόλλωνος ] 
ἹΠολοσσοῦ μέν, ὅτι ἐν ἸΠολοσσίᾳ τιμᾶται, Κυπέως τοῦ 
δίκην ἱματίου ἐνδύοντος --- ὃ αὐτὸς γάρ ἐστε τῷ ἡλίῳ" χυ- 

1:0 
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80 

80 

πὰς (888) γὰρ τὸ ἱμάτιον λέγεται --, Κοίτου δέ, ὅτι 
στερμογόνος ἥλιος καὶ συνουσίας αἴτιος ὡς ζωογόνος. ᾿ κύνχ- 

γον τὸν Κάλχαντα διὰ τὸ] γηραιὸν χαὶ Τ' μαντιχόν" ἢ καὶ 
γὰρ οἱ κύχνοι προγινώσχουσι τὴν ἑαυτῶν τελευτὴν χαὶ λιγυ- 
ρώτερον τότε ἄδουσι μέλος [ ὥς που μέμνηται χαὶ “ἰσχύλος 

χύχνου δέκην --- γόον (Δδ. 1899). 
421] συὸς παρατιλαγχϑέντα᾽ Κάλχαντι ἐδόϑη χρη- 

σμὸς ὅτι τότε τεϑνήξεται, ὅταν χρείσσονι ἑαυτοῦ ἐντύχῃ μάνγ- 

τει. 888 χαταχϑεὶς δὲ παρὰ Πόψῳ τῷ μάντει 5 καὶ φιλονει- 
χίας 888 μαντιχῆς 58 γενομένης ἐρωτηϑεὶς παρὰ τοῦ όψου 585 

ἐδόντος 588 σῦν ἐγχύμονα πόσα βρέφη ἐν γαστρὶ ἔχει, ὁ Κάλ- 
χας οὐχ ἀτπτεχρίνατο. ἐχ δευτέρου δὲ ϑεασάμενος ὃ όψος 
ἄγγος ὀλύνϑων σπτεττληρωμένον ἐπυνθάνετο σταρ᾽ αὐτοῦ περὶ 
τῆς ποσότητος αὐτῶν καὶ τοῦ μέτρου. μὴ δυναμένου δὲ τοῦ 

Κάλχαντος εἰπεῖν φασιν ὅτι ὃ ἸΠόψος εἶπε χαὶ τὸν τῶν 

βρεφῶν ἀριϑμὸν τῆς συὸς καὶ τὸ τῶν ὀλύνϑων μέτρον. ἡττη- 

ϑεὶς. δὲ ὁ Κάλχας χαὶ τὸν χρησμὸν συνεὶς ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. 5583 

ἀνϑάμιλλον οὖν τὸν Πόψον λέγει ἁμιλλώμενον αὐτῷ καὶ 
ἐρίζοντα περὶ τῆς μαντιχῆς. 8 4γλαΐϊας καὶ ᾿Απόλλωνος 
Θέστωρ Ἵ οὗ Κάλχας | ᾧ χρησμὸς ἐδόϑη ὅτι τότε τεϑγή- 
ἕεται, ὅτε χρείττονι ἑαυτοῦ ἐντύχῃ μάντει]. μετὰ δὲ τὴν τοῦ 

Ἰλίου πόρϑησιν αὐτὸς ὃ Κάλχας καὶ ἕτεροι, ᾿Ἵμφέίλοχος; 
«Τεοντεύς, Ποδαλείριος, Πολυποίτης ἐν Ἰλίῳ λιπόντες τὰς 

γαῦς αὐτῶν εἰς Κολοφῶνα τιεζῇ πορεύονται χἀχεῖ ϑάπτουσι 

Κάλχαντα᾽ ὑποδεχϑέντων γὰρ παρὰ Πόψῳ υἱῷ ᾿Απόλλωνος 
μάντει χαὶ ΠῆΠαντοῦς υἱῷ καὶ Κάλχαντος μετ᾽ αὐτοῦ || φιλονει- 

1 τοῦ θ᾽] τούτω α 11 τύχρ 8 20 ὁ δὲβ 88 μάντει δηΐθ 84 
υἱῷ ΤΠ υἱῷ οἴῃ. 11 

156: 

ῬΙδί. 
Ῥμαρᾶ, 84 

ἜβοΒ, ΑΡ. 
Α 1839᾽ Ηομ. 
Α 69 50}Γ1..6 
ΑΡ. 6Ρ. θ5 
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χήσαντος | διὰ μαντείαν συχῆς ἀγρίας ἑστώσης ἤρετο Κάλχας 

τὸν Πόψον, πόσους ὀλύνϑους ἡ συχῆ φέρει. ὁ δὲ ἸΠόψος 
μυρίους ἔφη καὶ μέδιμνον χαὶ ἕνα ὄλυνϑον περισσόν. χαὶ 
εὑρέϑη οὕτω. ἸΠόψος δὲ ἠρώτησε Καλχάντα περὶ συὸς ἐπι- 
τόχου ἑστώσης, πόσα χατὰ γαστρὸς ἔχει χαὶ ττότε τέχοι. τοῦ 
δὲ μηδὲν εἰπόντος “αὐτὸς ἔφη δέχα χοίρους ἔχει, ὧν ὃ εἷς 

ἄρσην, τέξεται δὲ αὔριον. ὧν γενομένων καὶ τὸν χρησμὸν ὅ 
Κάλχας συνιεὶς ᾿ἀϑυμήσας τελευτᾷ. ] ἄλλοι δέ φασιν ὅτι" 
ἑαυτὸν ἀνεῖλεν. 

428 φήληξ, ὄλυνϑος, σῦχον καὶ ἰσχὰς διαφέρει" ἢ φήληξ 
γὰρ τὸ | ἄγριον ] σῦχον λέγεται, ὄλυνϑος δὲ τὸ 1 ἥμερον ΤΊ 
μέν, ἄωρον δὲ, σῦχον τὸ ὥριμον, ἐσχὰς δὲ τὸ ξηρανϑέν Ἱ, 

481 τὸν δ᾽ αὖ τέταρτον | τὸν Ἰδομενέα | λέγει 588 
Ἐρεχϑεὺς γὰρ καλεῖται [ ὅ Ζεὺς ἐν ᾿ϑήναις καὶ ἐν ᾿ἀρχαδίᾳ] 
ἢ διὰ τὸ ὀρέξαι τὴν Ῥέαν τῷ Κρόνῳ λέϑον ἀντὶ Ζ'ιός 55584 
ἢ παρὰ τὸ ἐρέχϑω τὸ κινῶ᾽ δι᾿ αὐτοῦ γὰρ οἱ σεισμοί 53. 
λέγει οὖν τέταρτον ἀττὸ τοῦ 
Διὸς ἤγουν 1 τὸν ᾿Ιδομενέα᾽ 
Διὸς γὰρ ἹΠίνως καὶ Ῥαδά- 
μανϑυς καὶ (Σαρπηδών, 41{- 
γωος δὲ Δευκαλίων, Δευχαλίω- 
γος δὲ Ἰδομενεύς 1. 558 

δεύτερον ὀφείλων δεἰτιεῖν τεῦς 
εἶπε τέταρτον; καλῶς ἔχει 

τὸ τῆς γραφῆς. καὶ σχόπει" 
ἀνωτέρω γὰρ εἶπε" τοὺς τρεῖς 
δὲ ϑάψουσιν αἱ νάπαι τοῦ 
Κερχάφου, τὸν Κάλχαντα πρῶ- 

[τον δι᾽ ἃ εἴπομεν" Ἔνῦν δέ 
φησιν αὖ δὲ ἤγουν τὸν δεύτερον τὸν τέταρτον γεγνξὰν 
ἕλχοντα ἀπὸ τοῦ Διός ἤγουν τὸν Ἰδομενέα" Διὸς γὰρ | καὶ 
Εὐρώπης | ἹΠίνως, Ῥαδάμανϑυς χαὶ | Φοῖνιξ ΤῸ ἹΠίνωος || καὶ 
Πασιφάης τῆς | Ἡλίου “ευχαλίων, 4΄ευκαλέωνος | καὶ Κλεο- 
πάτρας ΤΤ ᾿Ιδομενεύς [. ψεύδεται "δὲ" περὶ ᾿Ιδομενέως λέ- 
γων αὐτὸν σὺν τοῖς λοιποῖς πλανηϑῆναι᾽ “Ὅμηρος γὰρ ἐν 
᾿Οδυσσείᾳ λέγει 5664. γ 191. 192 Τ' [ ἐν Κρήτῃ δὲ χατάρας ὑπὸ 
«“εύχου | ἢ ̓ Αμύχτου ] τοῦ Τάλω | στασιασάντων χαὶ δέκα ττό- 
λεις πορϑησάντων τῆς Κρήτης ἐχβάλλεται. [} 

18 βοῇ. ν 269 

4 εὑρέϑησαν ὃ γ1 Θρ. γαῖ. εὗρον γ2 δ τέκη ὃ τέκει 6 θ κὴ ὦ 

11 ἄγριον Θοὔθχῃ οοΥπιρίο δϑαοίοτο (Εὰρ' 7) αϑὰβ νἱ θέαν αὰο δ 85 φή- 
ληκες 18 ἤγουν ΟΠ. 8. οὗ. Τ' 19 αἰΐουτα καὲ Οο1η. 582Ξ 481 ἀμκύκου 11 

» στασιάσαντος 82 Ῥ' πορϑήσαντος ἢ 56. Ὁ Β649 “ 

10 726 

ἘΜ 479:1.» 
᾿ : 

ΑΡ. ΙΠ8 ᾿ 
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482 Αἴϑωνος αὐτάδελφον τὸν ᾿Ιδομενέα, “ἔϑωνος 
δὲ | τοῦ ᾽Οδυσσέως | λέγουσιν" οὐχ ἔστι δὲ τοῦτο, ἀλλ᾽ οὕτω Ῥ 
λέγει" τοῦ ἐν πλάσμασιν Αἴϑωνος. φλυαρεῖ δὲ χαὶ τὸ γρα- 

φαῖς" οὐ γὰρ ἔγραψεν ᾿Οδυσσεύς, ἀλλ᾽ ἀπελθὼν εἰς Ιϑάχην 
ὅ ἄγνωστος ἔλεγε πλάττων ὅτι «ἴϑων χαλοῦμαι, εἰμὶ δὲ ἐχ 
Κρήτης ἀδελφὸς ᾿Ιδομενέως (τ 181). 

ῬΡ 488 τρίτον δὲ τοῦ μό- 

συνας [τὸν Σϑένελον | λέγει. 58 
9 μόσυνες δὲ χυρίως τὰ ξύλινα 

(δ) τεέχη" νῦν δὲ 1 τὸ τεῖχος λέγει 
τῶν Θηβῶν |. 588 τρίτον δέ 
φασιν εἶναι 8588 τῶν ἀπελ- 

ϑόντων ἐν Κολοφῶνι 5) τὸν 
15 Σϑένελον | τὸν υἱὸν Καπανέως 

τοῦ | χατασχάψαντος τὰ τείχη 
τῶν Βοιωτιχῶν Θηβῶν | 588 ὅν- 

τινα ὃ Ζεὺς ἐχεραύνωσεν με- 
γαλαυχήσαντα, ὥς φησιν Εὐρι- 

20 πίδης ἐν Φοινίσσαις (1181). 
5535 

μόσυνας" εἰπὼν ἀνωτέρω 
τὸν πρῶτον χαὶ δεύτερον, οὗς 
εἶπε μέλλειν ϑανεῖν ἐν Κολο- 
φῶνι, νῦν λέγει καὶ τὸν τρίτον, 
ὅς ἐστιν ὃ Σϑένελος. χαὶ τοῦτο 
Ἐπάλιν" ψεῦδος" ὃ γὰρ Διο- 
μήδης καὶ αὐτὸς ἀβλαβὴς ἢλ- 
ϑὲν εἰς τὸ Ἄργος μετὰ τῶν 
σὺν αὐτῷ, ὧν εἷς ἦν καὶ ὃ 
Σϑένελος" ἡνίοχος γὰρ ἦν αὐ- 
τοῦ. περὶ δὲ τῆς εἰς “άργος 
αὐτῶν ἀπελεύσεως ἐν Οδυσ- 
σείᾳ “Ὅμηρος λέγει (γ 180). 
[ὕστερον δὲ ΖΙιομήδης μέλλων 
ἀναιρεϑῆναι ὕπ᾽ Αἰγιαλείας 

τῆς γυναικὸς εἰς Δαυνίαν φεύγει χαὶ ἵνα σαφεστέρως εἴπω 

Καλαβρίαν (ΑἸ. ὅ95). μόσυνες χυρίως τὰ ξύλινα τείχη, 
5 γῦν δὲ χαταχρηστιχῶς τὰ τείχη τῶν Ἔχτήνων καὶ Θηβαίων 

λέγει Ὑ. ἢ Ἐχτῆνες" οἱ Βοιωτοὶ οὕτως ὠνομάζοντο 
ὥσττερ χαὶ Ὕαντες διὰ τὸ χτηνώδεις χαὶ χοιρώδεις αὐ- 
τοὺς ὑπάρχειν. ἘΠ’ (ΕΜ 5113. ΕΘ 15ὅ840) οὐχ οἶδα δὲ, ὅϑεν 
χαλεῖ τοὺς Θηβαίους Ἐχτῆνας, εἰ μή πως οὕτως φησι τοὺς 

80 ἐκ χτηγῶν ποτε. διεβάλλοντο γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὡς 1 χτη- 
γώδεις ] χαὶ ἀμαϑεῖς, ὡς καὶ ὃ Πίνδαρος πρὸς τὸν χορο- 
διδάσχαλον Αἰνέαν ἔφη ἄγε δὴ ποίη σον τόδε χαί τόδε, εἰ 
φεύγομεν ἀρχαῖον ὄνειδος Βοιωτέας ὅν (ΟἸ. ΥἹ 148). 

ἄλλος δέ τις ἱστορικός φησιν" | Ὕαντες ἔϑνος βάρβαρον πιαρῷ- ἔβοι. Ῥιπά. 
85 χησαν τὰς Θήβας. οἱ δὲ ἰδιῶται κατὰ ἰδιωτισμὸν παραφϑορὰν 

τοῦ ὀνόματος ἐποίησαν ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν “ας Βοιώτιος ὕς 

9 τὰ ξύλ. τ. ῬΓῸ]]. 8 21 ἐγκτῆνες 

5.610 

ΒΥ. 9 

ΒΆΡΤ.91 

ΟἹ. ΥἹ 148 
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“Βοιωτία λέγοντες. μέμνηται δὲ τοῦ ἔϑγους τούτου] καὶ Φρύ- 
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γιχος ὃ τραγιχὸς ἐν δράματι Πλευρωνίαις λέγων στρατός 
ποτ᾽ εἰς γῆν τήνδ᾽ ἐπεστρώφα ποδὶ Ὕαντος, ὃς 
γῆν ναῖεν ἀρχαῖος λεώς" πεδία δὲ πάντα χαὶ παρ- 
ἄκτιον πτλάχα ὁποῖα μάργοις φλὸξ ἐδέννυτο γνά- 
ϑοις. ᾿ γόνος δὲ τοῦ Καπανέως τοῦ χκατασχάψαντος | ἢ μέλ- 
λοντος χατασχάψαι Τ τὰ τείχη τῶν Βοιωτιχῶν Θηβῶν ὃ 

Σϑένελος ὑπῆρχεν 1. ὃν Γογγυλάτης ὅντινα Καπαγέα 
εἶλε χαὶ ἐφόνευσεν ὃ Ζεὺς ὃ Γογγυλάτης, δι᾿ οὗ αἱ γογ- 
γύλαι χαὶ συνεσφιγμέναι χεῖρες χινοῦνται, ὃ Βουλαῖος, δι᾿ 
οὗ χαὶ τὸ βουλεύειν τοῖς ἀνθρώποις ἐστίν, ὃ Πυλεύς, δι᾿ 
οὗ οἱ ἄνθρωποι τὰς μύλας χαὶ τοὺς ὀδόντας χινοῦσιν, ἢ 

ἐδ ἀρτοδότης, ἀπὸ τῆς μύλης. Τ' 

480 τὸ δὲ ἀγηλάτῳ μά- 
στιγι ἐὰν μὲν δασέως, τῷ τοὺς 
ἀσεβεῖς ἐλαύνοντι, ἐὰν δὲ τψϑι- 
λῶς, τῷ ἄγαν ἑλαυνομένῳ. 
Ερ (ΕΜ 101) 5858 λέγει δὲ τῷ 

ἀγηλάτῳ μάστιγι τῷ χε- 
ραυνῷ ἢ τῷ ἄγαν ἐλαυνομένῳ, 
ὅϑεν ψιλωτέον, ἢ τῷ τοὺς 
ἁγεῖς καὶ μεμιασμένους ἐλαύ- 
γοντι, ὅϑεν δασυντέογ. 

χεραυγῷ. 558 

ὅτι δὲ ἁγὴς ὅ μυσαρός, ἐξ οὗ λέγεται καὶ ἅγιος ὃ μυσαρός, 
Ἱππώναξ φησὶν ὡς οἱ μὲν ἀγεῖ Βουπάλῳ κατηρῶντο 
(ἔν. 11). περὶ δὲ τῆς τόλμης Καπαγέως χαὶ τῆς αὐτοῦ χε- 
ραυνώσεως Εὐριπίδης ἐν Φοινίσσαις φησί 5θ6ᾳ. 11172---1182 
χϑών. τὰ δὲ τῶν Θηβῶν τείχη ἔχτισαν ᾿Δμφίων χαὶ Ζῆ- 

ϑος, παῖδες ᾿Αντιόπης τῆς ᾿Δσώπου, ἧ συμμιγεὶς ὅ Ζεὺς 
ἔτεχεν αὐτούς. : 

481 ἦμος ξυναίμους (τοῦ βουσχαφήσαντος τὰς 

Θήβας ἢ τοῦ χεραυνωϑέντος Ἀαπαγέως) τότε; ἡνέκα αἱ τῆς 

Νυχτὸς ϑυγατέρες | αἱ ἐριννύες Ϊ ὥπλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς 
τοῦ αὐτῶν πατρὸς | ---λέγει δὲ Ἐτεοχλέα καὶ Πολυνείκχην ---Ἰ 

1ὅ --- ἐλαύνοντι οἷ. Βοἢ. ὅόορῃ. ΟἿ 402 18 κεραυνῷ 5808. ΑὮὉ Μ 817 

4 ναίων ὦ δὲ οτη. ὃ γ2 δι 

ὅποϊα 
ὅ ὅκοῖα α ὠκεῖα 11 

ΒΙΘΊΠ Ὃ ΌΤῸ αἱ) 158. 16 εἰ 8 

18 οχίαθδῦ ἴῃ βυϊᾶάδθ ΘΧΘΙΡ]0 Εὶρ' ὑ1Ὸ]]. 12 
(1119) κλέμακος ---- ξβάϑρα οτα. α γῖ 28 δ καὲ 

ἀρχαίων ἃ σταράκτιος ὦ 

ἐδήννυτο α ἐδαίννυτο γ1 (ἰγϑοαποπίαῦ Τ' 

1ὅ δασύνεται Π 10 ψελοῦται Κσ 

28 ([114λ ἐκόμπαζε α 

15914 

1. 260 

Ρ 
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σπυρὸς τέ ὥπλισαν; πρὸς στρῆνον χαὶ ἐπιϑυμίαν αὐὖτο- 

φόντου "μόρου". δηλονότι ἐφερμηγευτιχὸν τὸ σχῆμα. αὖ- 
τοφόντην δὲ τοὺς ὑπ᾽ ἀλλήλων μέλλοντας αὐτοὺς ἀνελεῖν. 

ἘΡ ἡ δὲ ἱστορία τοιάδε Τ' ἦμος ξυναίμους" τοῦτο περὶ Ἔτεο- 

δ χλέους καὶ Πολυνείχους φησί, λέγει δὲ αὐτοὺς ἀδελφοὺς 
τοῦ ἰδίου πατρός | ἐπειδὴ 8588 Οἰδίπους ὃ “αίου παῖς 
᾿ἀνελὼν τὸν πατέρα ἀγνοίᾳ καὶ γήμας τὴν μητέρα ᾿Ιοχάστην 
5588, χαὶ αὐτὴν ἀγνοίᾳ 885 ὥς φησιν Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ 
ὁ δ᾽ ὃν πατέρ᾽ ἐξεναρίξας γῆμε μητέρα (λ 218), ἔσχεν 

10 ἐξ αὐτῆς Ἐτεοχλέα καὶ Πολυνείχην χαὶ Ἰσμήνην καὶ ᾿Αντι- 
γόνην, ὅϑεν ἀδελφοὶ τοῦ Οἰδίποδος 588 54 ἐχεῖνοι ἦσαν 
χαὶ υἱοί 5358.. ἀναγνωρίσας δὲ τὴν μητέρα ἑαυτὸν ἐτύ- 
φλωσεν 5558: 
ἡ δὲ Ἰοχάστη ἑαυτὴν ἀνήρτη-[ αὐτὴ δὲ ἡ μήτηρ ἀγχόναις 

15 σὲν 588 διώλετο, ὡς καὶ “Ὅμηρος 566. 
λ218 

οἱ δὲ παῖδες αὐτοῦ περὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ μαχόμενοι 
ἑαυτοὺς ἀνεῖλον, ὃ μὲν Ἐτεοχλῆς 5558, 

ἔχων τὰς Θήβας χαὶ τὸν λαὸν] Θηβαίων ὑπερμαχῶν, ὃ δὲ 
20 αὐτῶν, ὁ δὲ Πολυνείχης τοὺς Πολυνείχης μετὰ τῶν .4- 

᾿Αργείους. γείων πορϑῶν αὐτούς ᾿ ̓ δρα- ΑΡ. 1Πδ9. 68 

στος γὰρ | δ΄ 4ργεῖος [ τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ τούτῳ παρέσχε ἢ Τ' 
μεϑ᾽ ὧν ἦν Καπανεύς, ὅστις μέλλων πορϑεῖν τὰς Θήβας 
ἐχεραυνώϑη ὑπὸ τοῦ Ζ4ιός. μέμνηται Ὅμηρος 5538, ἐν τῷ ὦ 

2 χαὶ Ζ 5884. : 

440 αὐτοχτόνοις" 4΄ήραινος τόπος οὕτω χαλούμενος 
Ρ ἐν ᾿Αβδήροις, ἔνϑα 4ηραίνου | ̓Απόλλωνος | ἱερόν ἐστιν, οὗ 

μνημονέυει Πίνδαρος ἐν Παιᾶσι (ἶν. 41 ΒρΚ.). Ζηραίνου οὖν 

χύνες οἷον [᾿4΄πόλλωνος ϑρέμματα | τουτέστιν οἱ μάντεις. 588 
80 Ζοιοὶ δὲ οἱ δὲ δύο μάντεις ] Πόψος ὃ υἱὸς ᾿Α΄πόλλω- Αν. 6ρ. θ5 

γος καὶ Ἰαντοῦς | τῆς Τειρεσίου | χαὶ ὁ ᾿Αλχμαίωνος ᾿ἄ'μφίέ- ΤΙ 86 
λοχος [ τοῦ τῆς Ἐριφύλης | τῆς ἀδελφῆς ᾿Α΄δράστου | τοῦ ερ.θι. ΠῚ 81 | ῆς Ἐριφύλης | τῆ φῆ 9 ἐ τοῦ ὁρ. 9 ἘΠῚ 

81 

Ἴ γήμας --- 14 ἀνήρτησεν ΑΡ. ὈΪ0]. ΠῚ ὅδ 

Ἴ γήμας ἀγνοέᾳ 83 9 ἔγημε 8 καὶ γῆμε 83 καὶ ἔσχεν 888 ἔσχε 
δὲ α 24 τῦῆ Τ 

ΠΘΟΡΒτοπΐβ ΑἸθχαπᾶτα Π. 11 
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βασιλέως | καὶ ᾿Αμφιαράου | τοῦ μάντεως παιδὸς ᾿ παῖς, οἱ 
κύνες οἱ μάντεις οἱ γνήσιοι, οἱ ἐθάϑες } τοῦ ἐν 4;ηραίνοις 
τόπῳ ᾿Αβδήρων τιμωμένου ᾿Ἵπόλλωνος, οὗ μνημονεύει καὶ 
Πίνδαρος ἐν τοῖς Παιᾶσιν ] αὐτοχτόνοις χαὶ ταῖς ὑπ᾽ ἀλ- 

λήλων σφαγαῖς ὃὁμηϑέντες καὶ τεϑνηχότες αἰχμάσουσι 
καὶ πολεμήσουσι τὴν λοισϑέαν βοήν. τὸ δὲ σχῆμα χα- 
ριεντισμός" [ οὐδεὶς γὰρ ἀποθανὼν πολεμεῖ. [ ἔστι δὲ καὶ 
καχότελαστον, καχότροπον χαὶ χαχόζηλον' πόλεμον ᾿γὰρ᾽, 
ὥφειλεν εἰπεῖν, πολεμήσουσιν, οὐ βοήν. χατὰ τὸν αὐτὸν 
δὲ. χαιρὸν ὃ ᾿Αμφίλοχος 5555 ὃ Αμφιαράου υἱὸς καὶ Πόψος 
οἱ μάντεις ἦλϑον εἰς Κιλιχίαν.... μετὰ δὲ ταῦτα ὅ ᾿Α΄μφί- 
λοχος 88. βουλόμενος χωρισϑῆναι εἰς τὸ “ργος παρέϑετο 
τῷ όψῳ τὴν βασιλείαν ἑαυτοῦ κελεύσας φυλάξαι μεχρὶ 
ἐνιαυτοῦ ἑνός. πληρουμένου δὲ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἦλϑεν ὁ ̓ Αμφί- 
λοχος χαὶ οὐ παρεχώρει ὃ ϊόψος, διὸ περὶ τούτου πρὸς 

ἀλλήλους διαφερόμενοι ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀνῃρέϑησαν᾽ οὗς ϑάψαν- 
τὲς οἱ ἐνοιχοῦντες πύργον μεταξὺ τῶν τάφων χατεσχεύασαν, 

ὅπως μηδὲ μετὰ ϑάνατον ἀλλήλων χοινωνήσωσιν, ὡς καὶ ὃ Ἐὐ- 
ὁφορίων Πύραμον ἠχήεντα, 5888 πόλιν δ᾽ ἐχτήσατο 
Παλλόν, ἧς πέρι δῆριν ϑέντες κακοφράδες ἀλλή- 
λοισι όψος :Αντίλοχός τε χαὶ ἄρχκια δῆριν ϑέντες 
μουνὰξ ἀλήστοιο πύλας ἔβαν ᾿4τ“«Ἀδωνῆος (ἵ. 50) 554. χαὶ 
οὕτω μὲν οἱ πολλοί φασιν ὅτι "μετὰ Πόψου" ἀπῆλϑεν εἰς Κι- 
λικίαν ἐ δ᾽ ᾿Αμφίλοχος. ἄλλοι δέ φασιν ὡς καὶ ᾿Α΄ πολλόδωρος 
(ερ. 619) ᾿μῳφέλοχος ᾿Αλχμαίωνος ὕστερον στρατεύσας εἰς 

Τροίαν χατὰ χειμῶνα ἀπερρίφη πρὸς όϊνψνον χαὶ ὑπὲρ τῆς 
βασιλείας μονομαχοῦντες ἀλλήλους ἀπέσφαξαν. ὡς δέ τινές 

φασιν (1Π 9ὅ), ᾿“μφίλοχος τὸ χληϑὲν “4ργος ᾿Αἰμφιλοχιχὸν 
Ρ πλησίον ᾿᾿Αχαρνάνων χατῴχησεν".] τὸ δὲ τμηϑέντες | ἀν- 

80 τιστρόφως | εἴρηται" οὐ γὰρ ἀποϑανόντες μάχονται, ἀλλὰ 
Ρ| μαχόμενοι ἀποθνήσκουσιν 1. ἄλλως. ] τὴν ἐσχάτην μάχην 
μαχόμενοι ἀναιρεϑήσονται Ϊ. 5. 

9 κατὰ --- 10 καιρὸν 6 τηθ6Ἴ0 οοπίοχύαμ 80 δαούογθ Β0}} 0111 ουπϊθὰ μετὰ 

κατὰ τὴν τροέαν α μετὰ τὴν τῆς τροέαβ πόρϑησειν Ὁ μετὰ τὰ τὴ" κατὰ 

τροέαν γί μετὰ ταῦτα κατὰ τροέαν γ3 11 ἰδ0. ἱπᾶ. {καὲ ἔκτισαν Μαλ- 
λὸν διανειμάμενοι τὴν ἀρχὴν) 6]. δίχα. ΧΙΥ͂ ὅτο 19 Μαλλόν Μοίη. | κἄλ- 

λον δα ὖ γὰ μάλον γῖ 20 περιϑέντες ὦ κακοφβάγμονες ὦ 

21 δηριϑέντες γῖ: κ ἐκ μεταξὺ α 241 ἀπέκτειναν 7 29 κατώκισε γ2 

ΒαρΥ, 1612 

1ΠΥὙ,30 
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444 άγαρσος μέγιστος ὄχϑος ἐν Κιλικίᾳ πρὸς τῇ 
Παλλῷ. καὶ ἸΠαγαρσία ᾿ϑηνᾶ ἐχεῖ ἵδρυται. ϑῖορῃ. ἜΠ1ά- 
γαρσος δὲ πόλις Κιλιχίας μέσον τοῦ τάφου ϊόψου καὶ 

᾿Αντιλόχου χαὶ Ἡαγαρσίας ᾿4ϑηνᾶς ἱερόν", 5558. 4ημήτριος 
δὲ ἐν τῷ α΄ περὶ Παμφυλίας φησὶ ϑυγατέρα Παμφύλου, 
ἀφ᾽ ἧς τὴν πόλιν ὀνομασϑῆναι (ΒῊΘ ΙΥ̓ 382). 5585: πολε- 
μήσουσι δὲ ποῦ; ὑπὸ ταῖς πτέρναις χαὶ τοῖς κάτω τό- 

ποις τῶν πύργων τῆς αργάσου. ἡ δὲ Ϊ Πάργασος 
χατὰ 4ημήτριον τὸν τὰ Παμφυλιχὰ συγγράψαντα ϑυγάτηρ 

ἦν Παμφύλου, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις ἸΠάργασος ἐχλήϑη]. οὗτος δὲ 
μετωνυμιχῶς εἶπε καὶ ἐμψύχως τὴν πόλιν ἀντὶ τῆς ἡρωίδος 
ϑυγατέρα Παμφύλου καλέσας, ὡς χαὶ Ἡσίοδος τὸ ὄρνεον τὴν 
χελιδόνα Πανδιονίδα καλέσας (Ε ὅ68). ἡ δὲ άργασος πόλις 
χεῖται πρὸς ταῖς ἐχχύσεσι τοῦ Πυράμου ποταμοῦ (Α]. 459). 

χύνας δὲ ᾿Δπόλλωνος (440) τοὺς μάντεις εἶπεν ἀπὸ μετα- 
φορᾶς τῶν φιλοδεσποτῶν κυνῶν ἢ | ὅτι τῶν ἄλλων ἁπάντων ὃ 
ἀλόγων μόνος ὅ χύων ἀντιβλέπει πρὸς τὰ ἀγάλματα. ἁἅλι- 
βρὼς ὃ ὑπὸ ϑαλάσσης βιβρωσχόμενος, ὅϑεν ἐμοὶ μέγα τοῦτο 

δοχεῖ γράφεσϑαι. Ἐὄχμος νῦν | πύργος ].ἢ ἁγνῶν᾽" 
πῶς ἁγνὰ εἶπε τῶν ἀλλήλους φονευσάντων τὰ ἤρια; οὐ πρὸς 
τὸ φονιχὸν ἀποβλέψας τοῦτο εἶπεν, ἀλλ᾽ ὅτι μάντεις ἀμφό- 
τεροι. Ἴ. ἁγνῶν δὲ ἠρίων | διὰ τὸ πολεμήσαντας 
αὐτοὺς ἀναιρεϑῆται]. μέμνηται δὲ αὐτοῦ χαὶ Ἔρατοσϑέ- 

της. 585 
441 ε΄ δέ φησιν εἰς Κύπρον ἀπενεχϑῆναι Τξεῦχρον, 

᾿Δγαπήνορα, ᾿Αχάμαντα, Πράξανδρον χαὶ Κηφέα. 8858 οἱ 
πέντε δὲ ὃ Τεῦχρος, ᾿4γαπήνωρ τὲ χαὶ ᾿Αχάμας καὶ σὺν 
αὐτοῖς Κηφεὺς χαὶ Πράξανδρος εἰς τὴν Κύπρον ἀποπλανη- 

ϑέντες οἰκήσουσιν ἰ ὃ μὲν Τεῦχρος ὃ ἐμὸς συγγενὴς διωχϑεὶς 
ὑπὸ τοῦ πατρὸς Τελαμῶνος ὡς μὴ βοηϑήσας καὶ ἀμύνας 
τῷ τοῦ Αἴαντος ϑαγνάτῳ, ὁ ᾿Αγαπήνωρ δὲ ὃ τοιόσδε καὶ 
τοιόσδε ἐλθὼν εἰς τὴν Κύπρον χαλκωρυχήσει, οὗ τὸν 
πατέρα ὅ Καλυδώνιος χάπρος ἀνεῖλε, τρίτος δὲ ᾿Δχάμας ὃ 

2 μέγαρσος οὗ 4 μεγαρσέας 171) οἷ. 980 Τ' οἱ ὉΡ 114 4 ἔνϑα 
83 οτη. 8 οἵ, Βίθρῃ. οὐ τὃ"᾽ ὅ Παμφυλέας Ποϑογ ] παμφύλου 8 παμφίλου 88 

8 μεγάρσου οὗ μέγαρσος {1 10 μέγαρσος 1] 12 ϑυγατρὸς 11 
ο 

18 μέγαρσος 11 11 ἁλιβρὼς γι 
{Ἐν 
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΄ 

υἱὸς τοῦ Θησέως τοῦ λαβόντος τὰ ὅπλα τοῦ Αἰγέως ἐκ τῆς 

πέτρας, οὕτινος ᾿Αχάμαντος σπρεσβέως ἐλθόντος ἢ ποτὲ εἰς 

Τροίαν σὺν Διομήδει ἐρασϑεῖσα ἡ “αοδίχη ἡ Πριάμου 
ϑυγάτηρ ἐμίγη χαὶ ἐγέννησε Ἰπόνιτον, ὃν Πόνιτον Αἶϑρα 
ἡ πατρομήτωρ ᾿Αχάμαντος ϑήσει ἐν χερσὶ τούτου τῆς 

Τροίας πορϑηϑείσης εἰποῦσα αὐτῷ" ἰδοὺ ὃ παῖς σου, ὃν 
ἹΜόνιτον συγχυνηγοῦντα ἐν Θράχῃ τῷ πατρὶ ᾿χάμαντε πολή- 
ξας ὄφις ἀνεῖλε χαὶ ϑρηνοῦσα αὐτὸν “αοδίχη ἡ μήτηρ αὖ- 
τοῦ ἀποϑανεῖται, ἣν “ὃ φλύαρος ἢ οὗτος εἶπεν ὃ “υχόφρων 
πρώην (810) πορϑουμένης τῆς Τροίας χάσματι γῆς ὑποδε- 

χϑῆναι. μέσῳ δὲ τούτων ποιεῖται ἐμπερίβολον παραβολὴν 
λέγων" ὅταν δώσει αὐτὸν τῷ πατρὶ ᾿Ακάμαντι ἡ «4ἴϑρα, ἣν 
μόνην ἀπὸ πάντων τῶν ᾿Αττιχῶν ἐδούλωσαν Κάστωρ καὶ 
Πολυδεύχης οἱ τοιοίδε χαὶ τοιοίδε, οὕστινας Κάστορα καὶ 
Πολυδεύχην, ὦ σῶτερ Ζεῦ, μὴ στείλῃς βοηϑοὺς τῇ δεύτερον 
ἁρπαγείσῃ Ἑλένῃ μηδὲ τὸν Πρωτεσίλαον στείλῃς μηδὲ ἐξέλ- 
ϑοιεν οὗτοι ἀπὸ τῶν αὐτῶν σπτλοίων εἰς τὴν γῆν τῶν Τρώων 
μηδὲ δ᾽ Ἴδας καὶ ὃ .Τυγγεύς" οὐ γὰρ μίαν ἡμέραν δυνήσονται 
τὰ Τρωικὰ τείχη τὸν πόλεμον τοῦτον ὑπιενεγχεῖν, χἂν ἔχωσι 

χεροπυύργιον τὸν Ἕχτορα. εἶτα ἑαυτὴν ἡ Κασάνδρα παρη- 
γορεῖ χαί φησιν᾽ ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν βοηϑὸς ὅ Ζεύς, ὃς φιλο- 
γειχίαν αὐτοῖς ἐμβάλῃ, ὅταν ὑποδέξωνται τὸν ᾿4λέξανδρον, 
οἵ χαὶ ἀναιρεϑήσονται ὑπ᾽ ἀλλήλων διὰ τοὺς γάμους μαχό- 
μενοι τῶν αὐτῶν ἀνεψιῶν ἤτοι ἐξαδέλφων Φοίβης καὶ Ἰλαεί- 
ρας πλὴν μόνου Πολυδεύχους. εἶτα “ὅ μιαρὸς ἢ καὶ ἄλλαις 
χρᾶται παραβολαῖς χαίέ φησι" χαὶ τούτων μὲν ὃ ϑεὸς εὐ- 
γάσει ἡμῖν τὸ δόρυ, ἄλλο δὲ πολὺ πλῆϑος Ἑλλήνων κινήσει 
καὶ ἀγάγῃ, οὗς οὐδ᾽ ὅ 'άἄνιος κορέσει σίτου, οἴνου χαὶ ἐλαίου. 
εἶτά φησι καὶ περὶ τῶν ἑτέρων β΄. ὃ Κηφεὺς δὲ καὶ ὅ 
Πράξανδρος οἱ πέμπτοι ἤγουν οἱ πρὸς ἀναπλήρωσιν τῶν ε΄ 
ὧν εἶπον στρατηγῶν τέταρτοι εἰς Κύπρον ἀφίξονται᾽ πρῶτος 
γὰρ Τεῦχρος, δεύτερος ᾿4γαπήνωρ, τρίτος ᾿Αχάμας, οὗτοι δὲ 
οἱ β΄ τέταρτοι. Τ' 

Σφήκειαν" ἡ Κύπρος | " πρότερον Σφήχεια ἐκαλεῖτο Ϊ ὥς 
φησι Φιλοστέφανος (ἨΘ ΠῚ 80) ἐν τῷ περὶ Κύπρου 5588: 

4- Ἰ μόνιτον οὐ οοπδίδηίοι ΠῚ 11 περιβολὴν 7 12 δώση γ2 
18 λυγκεὺς 11 οἷ. δ11 26 περιβολαῖς 11 
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ἀπὸ τῶν ἐνοιχησάντων ἀνδρῶν, οἱ ἐκαλοῦντο Σφῆχες δ. κα- 

λεῖται δὲ καὶ Κεραστία, ὡς μὲν ᾿Ανδροχλῆς ἐν τῷ περὶ 
Κύπρου (ἰυ. ΤΥ͂ 448) 58 διὰ τὸ ἐνοιχῆσαι αὐτῇ ἄνδρας, οἱ 

4 εἶχον χέρατα, ὡς δὲ Ἐεναγόρας (10. 527) ἐν τῷ Περὶ νήσων 
Ρ διὰ τὸ | ἔχειν αὐτὴν τεολλὰς ἐξοχάς ἃς χέρατα χαλοῦσι, 

Κεραστία ὠνομάσϑη. 5558: Σφρήχεια οὕτω ---Ἰ ἡ Κύπρος 
ἐχαλεῖτο Ἰ --- Σφήχειαν δὲ καὶ Κεράστειαν τὴν Κύτερον. “ ϑίορῃ. 
Κύπρος --- ἐχαλεῖτο δὲ καὶ Κεραστὶς ἀπὸ τοῦ ] πτολλὰς ἄχρας 
ἔχειν | ---- καὶ Σφήχεια. ϑίθρῃ. 

10 448 τὸ δὲ Σάτραχόν φασι πόλιν 5558 χαὶ ποταμὸν 53 

Κύπρου. τινὲς δὲ διὰ τοῦ εὲ γράφουσι Σέτραχον". 55554 
Ὕλη πόλις Κύπρις, ἐν ἡ [᾿ἋἽπόλλων ] τιμᾶται Ὑλάτης. “ Βίορῃ. 
Ὑλάτου δὲ τοῦ ᾿Απόλλωνος [ Ὕλη γάρ ἐστι τόπος περὶ 
τὸν Κούριον τόπον τῆς Κύπρου ἱερὰ ᾿Απόλλωνος, ἀφ᾽ ἧς 

ιὸ Ὕλατον τὸν ϑεὸν προσαγορεύουσι. 555584 

449 τὸ δὲ Π͵ορφὼ τοῦτο τὸ ξόανόν φασι πεποιῆσϑαι 
᾿Αφροδίτῃ ὑπὸ ““αχεδαίμονος νομοϑέτου αἰνιξαμένου τὸ μὴ 
ἀσελγαίνειν τὰς παρϑένους ἢ πείσεσθαι ταὐτὰ τῇ ϑεᾷ. οἱ 
δὲ Τυνδάρεών φασι διὰ τὸ ἁμάρτημα “Ἑλένης. 5585. Κύπρον 

Ὧ0 τὴν ᾿ἀφροδίτην, παρὰ τὸ μορφοῦσϑαι 1. 1. 88 Ζηρυν- 
ϑία ᾿Αφροδίτη ἐν Θρᾷχῃ. Ἐπ’ (ΠΜ) Ζήρυνθον γὰρ ἄντρον 
ἐν Θράχῃ Ἐπ (ΕΝ). 5588, ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ̓ ἀφροδίτη τιμᾶται. 585553 
οὐ γὰρ μόνον άρεως ἱερά ἐστιν ἐν Θράχῃ, ἀλλὰ χαὶ ᾿άφρο- 

δέτης Ἐρ' (ΕΝ 41130). τὴν Ζηρυν ϑίαν" γράφεται καὶ τὴν 
2 Τροιζηνίαν]. 586 ἢ (ΤροιζηνέανΣ ὅτι ἐν Τροιζῆνι ἱερὸν 
Ρ ᾿Τφροδίτης ὑπὸ Φαίδρας ἱδρυμένον, ὅτε ἤρα “ἱπυττολύτου τοῦ 

Θησέως καὶ ἹΙππολύτης τῆς ᾿“Ἵμαζόνος παιδός. 55854 

20 ᾿ἀφροδέτην Ηρ5. Μορφώ 

1 ἐκαλεῖτο δκ[μένανδρος ὃ γ2 μὲν ᾿Αλέξανδρος Μοΐη. 8 αὐτῇ 
ΟΠ]. 8 4 ξενοκράτης 88 10 τὸ δὲ οπη. 8389 φάσεν οἵη. 8384 
πόλες 838, ποταμὸς Τ' 11 Σέτραχον οἵ, Μοίῃ. ΑΑ 280 18 τόπος 

ΟΙΉ. 88, 14 ἱερὸν 53 16 ὑλαῖον ὃ ὕλητον γ2 »γὙλάτον [171 λακε- 
δαιμονέου ΠῚ 18 πεέϑεσθϑαε 883 ἃ γ πείξεϑαε γ1 ταὐτὰ γγήϊαρι. 1 
ταύτῃ 19 Ἐ Κύπριν ἵ 20 κομφοῦσϑαι 21 Ζήρυνϑον | ζηρυ»- 

ϑία 8ῦ ζηρινϑία 88 οἵη. α ὁ δὲ 883 ογη. Τ' 
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400 ὅτι {πρὸς πατρὸς ἐξε-} ἐξελαϑήσεται, φησὶν, ὅ Τεῦ- 
λαϑήσεται Τεῦχρος ἀπὸ τῆς] κρος ἐκ τῆς Σαλαμῖνος ὑπὸ 
Σαλαμῖνος. 58 τοῦ πατρὸς Τελαμῶνος διὰ 

τὸν Αἴαντα.] φασὶ γὰρ ὅτι Τεῦχρος προσπλέων Σαλαμῖνι 
καὶ διωχϑεὶς παρὰ τοῦ πατρὸς Τελαμῶνος ὡς μὴ ἀμύνας 
«Αἴαντι ἐλθὼν ἐν Κύπρῳ Σαλαμῖνα χτίσας ᾧχησε χαὶ γήμας 
Ἐὔην τὴν Κύπρου ᾿Α΄στερίαν ἐγέννησεν. 

401 Κυχρῆος" Κυχρεὺς Σαλαμῖνος χαὶ Ποσειδῶνος 
) υἱός. ἐβασίλευσε δὲ οὗτος Σαλαμινίων, ὥς φησιν Εὐφορίων 
1 ἐν Ἱππομέδοντι τοῖος γὰρ Κυχρῆος ἐνὶ ψΨαφαρῇ Σα- 

λαμῖνε (ἶν. 117). τοῦτον δέ τινες τὸν διφυῆ Κέχροπτά φασιν. 

ἄλλοι δέ, ὅτι ὄφις ποτὲ ἐλυμαίνετο τὴν Σαλαμῖνα καὶ ἀοί- 
ἡ χῆτον ἐποίησεν, ἕως ὃ Κυχρεὺς αὐτὸν ἀπώλεσε, χαὶ διὰ τοῦτο 

1ὅ 

20 

2 

ἐχλήϑη ᾿Ανάξιφος. 5535. τὸ δὲ Κυχρεῖος γενιχή ἐστι χατὰ 
διάλεχτον. 5535 ὅ δὲ Κυχρεὺς καὶ ᾿ἄνάξιφος ἐκαλεῖτο. 5 
ἦν δὲ 588 ὁ Κυχρεὺς οὗτος καὶ 58 Κέχροψ ὃ διφυὴς 585 καλού- 
μενος 58. Ῥάπὸ Κυχρέως τοῦ Σαλαμῖνος χαὶ Ποσειδῶνος, 
ὃς Ὄφις ἐπεχλήϑη διὰ τὴν τραχύτητα τῶν τρόπων. ϑύθρ!ι. 
Κυχρεῖος πάγος. ἐγὼ δὲ χαὶ ἢ γράφω τὸ χρη, χἂν πάντες 
οὐχ οἶδ᾽ ὅϑεν δίφϑογγον τοῦτο γράφουσιν. ἐγὼ γὰρ οὕτω 
λέγω" ὡς τὸ Πηλεύς Πηλῆος, οὕτω καὶ " Κυγχρεύς ἢ Κυγ- 

χρῆος. Τ 

402 τὸ δὲ οὑμὸς ξύναιμος συγγενής, διὰ τὸ εἶναι 
αὐτὸν ἐξ Ἡσιόνης, ἥτις ἦν ἀδελφὴ τοῦ Πριάμου παρ᾽ Ἥρα- 
χλέους δοϑεῖσα τῷ Τελαμῶνι γέρας σὺν αὐτῷ πορϑήσαντι 
τὴν Τροίαν. 858 

28---20 50ῃ. ΑΒΏ Θ 284 

1 ἔβην γ2 εὔνην ὃ γ Ἐ' Εὐνόην ὃ 8 κυχρῆος ΟΤΏ. 88 κυχρεῖος ἃ 

“ 
κεγχρεῖος ὃ κυγχρεῖος ὁ ὅ κυχρεὺς ἢ ὁ κυγχρεὺς α ὁ κυγχρεὺς ἢ κυ- 

υ η 
χρεὺς 11 10 κυχρεῖος 885. κυγχρεῖος γνἱ κεγχρεῖος Ὁ κιγχρεῖος γ2 

ἔνξξξε ἃ 11 οὕτω 88. τινες] φησὶ 85 φασιν ΟἿ. 88 12 τὴν] τὴν 

χώραν τὴν 83 18 ἐποίεε 7 κυί(ι δ)γχχρεὺς 7 14 »᾿Αλέξοφις ἢ 

ῃ 
κυχρεῖος 8. κυγχρεῖος 85 18 Ὄφις ἘΜ 101“: ΑΡ. ὈΪΌΙ. 111 161 

᾿ 
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χαχῶς δὲ ὁμογάστριον εἴπει! ὅὁτεατρίου ὁγαστρίου, τοῦ 

Τεῦχρον Αἴαντος" Αἴας γὰρ] ὁμογαστρίου ἀδελφοῦ, γρά- 

ἐξ Ἐριβοίας, Τεῦχρος δὲ ἐξ] φουσι καὶ λέγουσι καχῶς φά- 

Ἡσιόνης. 588 γαι τὸν ποιητήν" δ Αἴας 

γὰρ καὶ δ᾽ Τεῦχρος ὁμογάστριοι οὐκ ἦσαν, ἀλλ᾽ ὁ μὲν 

«Αἴας Ἐριβοίας ἦν παῖς ] τῆς Πορϑάονος ϑυγατρός ΤΊ Τεῦ- 
χρος δὲ Ἡσιόνης. ἐγὼ δὲ οὐ τῷ ποιητῇ προσάπτω νῦν τὴν 
αἰτίαν, ἀλλὰ τοῖς μεταγραφεῦσιν' ὅὁπατρίέου γὰρ εὑρόν- 

τες ἀμυδρῶς γεγραμμένον ἀντὶ τούτου ὁγαστρέου ἔγραψαν. 

τοῦτο δὲ μᾶλλον αἰτιῶμαι τοῦ ποιητοῦ τὸ εἰπεῖν ὡς φο- 

γεὺς Αἴαντος" οὐ γὰρ ὡς φονεὺς, ἀλλ᾽ ὡς μὴ ἀμύνας ἐδιώχϑη 

ὁ Τεῦχρος. 

408 πώλου δὲ νόϑον φί-πώλου" τινὲς οὕτω συντάσ- 
τυμα ἢ τοῦ Αἴαντος 558 διὰ σουσιν ὡς φονεὺς τοῦ ὅὄγα- 
τὸ δρμητιχὸν χαὶ τὴν ἐν πολέ-Ἰ στρίου πώ λου ἤτοι τοῦ 41αν- 
μοις ἀλκήν, ἢ τοῦ Τελαμῶνος, τος, ὃ ἐγὼ ὁπατρέου γράφω, 
ὅπερ ἐστὶ βέλτιον 55585. ἄλλοι δὲ μέχρι τοῦ φονεύς 

στίζουσιν, ἄρχονται δὲ ἀπ᾽ ἄλλης ἀρχῆς οὕτω τὸ νόϑον 
γέννημα τοῦ πώλου ἤτοι τοῦ Τελαμῶνος. φίέτυμα 
δὲ οἷον Ἰ γέννημα]. 88: συγγενῶν δὲ βλάβη διότι κατεπο- 
λέμει τοὺς Τρῶας ὃ Τεῦχρος συγγενεῖς αὐτοῦ ὄντας. 5855 τῶν 

Τρώων, διὰ τὸ Ὁμηρικόν 86ηᾳ. Θ 297--299. Τ 

450 τοῦ λύσσαν τοῦ “41αν-] ὡς φονεὺς τοῦ ὀπατρίέου 

τος, διότι μανεὶς ἀνεῖλεν τὰ] Αἴαντος τοῦ μανέντος ἕνεχα 

τῶν Ἑλλήνων ποίμνια. 585) τῶν ᾿Αχιλέως ὅπλων καὶ ἀνε- 
λόντος τὰ Ἑλληνικὰ ποίμνια. 

ἡ δὲ ἱστορία τοιάδε᾽ ὅ Αἴας μανεὶς διὰ τὸ δοϑῆναι τὴν ΑΡ. 6ρ. δ 

πανοτιλέαν τοῦ ᾿Αχιλέως τῷ Ὀδυσσεῖ τὰ ποίμνια τῶν Ἕλλή- 
γων ἀνεῖλε. ᾿ τῶν Ἑλλήνων δ᾽ ὀνειδιζόντων ὕστερον Τ' χαὶ 
αὐτὸν ἀναιρεῖ μετὰ ξίφους, ὅπερ ἔδωχεν αὐτῷ ὃ Ἕχτωρ 
ὅτε πρὸς ἀλλήλους ἐμονομάχησαν. χαὶ Ὅμηρος 5664. Η 808 

δῶκε ---80ὅ. 

20 γέννημα Ἠθ5. 

10 οπατρέου α ὀπατρέου γῖ τη ΟΠ. γ2 ὀγαστρέου γΐ ΟἸη. γ2 

θ Περιβοέας Μειιοῖϊ. οἷ. 4015 Πορϑάονος ΑΡ. ὈΪῸ1. ΠῚ 102 1 68 

16 δρμητικὸν ἄγαν 55 πολέμῳ 585 24 ἀνήρεει 8 2ῦ ϑρέμματα 8 

ἰηΐγν, 16994 
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4 χέαντος᾽ Ἡραχλῆς τῷ τοῦ λέοντος δέρματι τὸν 
«Ἵἴαντα περιεχάλυψεν, ὅπως ἄτρωτος εἴη. μαρτυρεῖ δὲ τοῦτο 

τοῦ ὠμηστοῦ δορὰ τοῦ λέοντος χατεσχεύασεν ἄτρωτον | μέαν 
ὁδὸν ϑανάσιμον ἔχοντα χατὰ τὴν πλευράν, ἣν ἔχρυψεν ἡ 
ϑήχη τοῦ τόξου. ἄλλως. μίαν ὅδόν φησι πρὸς τὸν “Διδην 
εἶναι, παρόσον ὑπὸ τοῦ γωρυτοῦ χρυφϑεὶς τόπος τοῦ σώ- 
ματος τοῦ «Αἴαντος τρωτὸς ἦν, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα ἄτρωτον. 
τοῦτον δὲ οἱ μὲν περὶ τὴν χλεῖδά φασιν εἶναι, οἱ δὲ περὶ 
τὰ πλευρά, ὡς Αἰσχύλος ἐν Θρήύσσαις φησίν (ἶν. 18 Ν). 5855 

ἔχάρωνος" χάρων ὃ ] λέων Ἰ κατὰ ΜΠαχεδόνας. 854 ἡ δὲ 
ἱστορία τοιαύτη" ἐν Νεμέᾳ χώρᾳ τοῦ “ἄργους λέων ἦν ἄτρωτος Τποοον. ΧΧΥ͂ 
σιδήρῳ χαὶ βολαῖς παντοίαις, ὃν Ἡραχλῆς συνϑλάσας ταῖς οἱ- ἐρήρους 

χείαις χερσὶ σχεπαστηρίῳ τῷ τούτου δέρματι ἐκέχρητο.] φίλος 964--978.»ϑ 
δὲ ὧν τῷ Τελαμῶνι ἄπαιδι ὄντι χαὶ ϑύοντί ποτε τῷ “1εὶ Ῥιπᾶ, 5 ΥἹ δὶ 
διαπορευόμενος ἐχλήϑη ὑπὸ τούτου εἰςελϑεῖν εἰς τὴν αὖὐ- 
τοῦ οἰχίαν χαὶ ϑῦσαι τῷ ἰδίῳ αὐτοῦ πατρὶ 4ιὶ οὕτως, 

ἑστὼς μετὰ τῆς λεοντῆς, χαὶ εὔξασϑαι γενέσθαι παιδίον 
ἄρρεν αὐτῷ. Ἡραχλῆς δὲ λαβὼν χρυσέαν οἰνοδόχον φιάλην 
ἔϑυσε καὶ ηὔξατο τούτῳ. καὶ μετὰ τὴν εὐχὴν διέτυτη ἀετὸς 
καί φησι Τελαμῶνι" ἔσται σοι παῖς, ὃν κάλεσον ᾿ΑΙἐτὸν χατὰ 
τὸ σημεῖον. χαὶ γεγγηϑέντα τὸν Αἴαντα ᾿Δετὸν ἐκάλεσεν, εἶτα 
«Ἵἴαντα. ] αὐξηϑέντα δὲ τοῦτον τῇ λεοντῇ Ἡραχλῆς ἐσκέπασε 
χαὶ ταύτην αὐτῷ ἐχαρίσατο ("Α]. 455) ὑφ᾽ ἧς σχεπόμενος, 

ὡς ληροῦσιν (Β0}1.3), ἄτρωτος ἦν πλὴν μόνου τοῦ τόπου χατά 

τινας τοῦ σχεπομένου πρώην ὑπὸ τοῦ γωρυτοῦ, ὅτε ταύτην 

ἐφόρει ὁ ἩἫραχλῆς, ὅτε δὲ Αἴας, ὑπὸ τοῦ σάχους Ὑ. ἄλλοι 
δέ φασιν, ὑπὸ τὴν χλεῖδα εἶναι τρωτὸν τὸν Αἴαντα (ϑ.}Ὑ.9)" 
ταῦτα δὲ λῆρος, οὕτως δὲ τὸ ἀληϑὲς ἔχει. περιδέξιος ὧν ε 
στρατιώτης ὃ Αἴας καὶ πολλοὺς πολεμήσας πολέμους οὐδέ- (ΡαϊαθρΆ. Ια- 
ποτε ἐτρώϑη τῷ ἄριστα τηρεῖν ἑαυτὸν χαὶ σχέπεσϑαιτῷ Ὁ 
σάχει. ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀνεῖλε τὸ ξίφος κατὰ τῆς τιλευρᾶς 

1 Ἡρακλῆς --- ἃγρ. ϑορῃ. Αἱ. δχίυ. 10 «Αἰσχύλος --- Β0ῃ. ΒοΡῃ. 
ΑἹ. 888 

28 περὲ 11 
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ὥσας ἢ τοῦ τραχήλου, εἰς μῦϑον ἐτέϑη ὅτι τοὺς τόπους 

τούτους μόνος εἶχε τρωτούς. 
4658 γωρυτός ἡ τῶν βελῶν ϑήκχη. “Ἐπ (ΕΝ 2441) γω- 

ρυτὸς Σχύϑης ὃ τοῦ Τευτάρου, ὃν πρὶν (415) οὗτος εἶπτεν 
ὅ Ἡραχλέα διδάξαι τὴν τοξικήν. ἐγὼ δὲ ἔφην ὅτι ἄλλοι φασὶν 
Εὔρυτον ἢ ῬΡαδάμανδυν αὐτὸν διδάξαι πατρῶον αὐτοῦ γενό- 
μενον. Ὑ. 

Ρ 489 Κωμύρῳ τῷ Διί, Κώμυρος γὰρ | ὃ Ζεὺς || ἐν “4λι- 
χαρνάσῳ τιμᾶται. 5555 

10 461 τὸ δ᾽ 5 ἀέτας 558 ἀντὶ τοῦ 5 ὁ Ἡραχλῆς 55580 παρὰ 
(δ) ““ακεδαιμονίοις 5856 ἐχλήϑη 58" ἐφίλει γὰρ τὸν Αἴαντα, διὸ 5555: 

δεξάμενος αὐτὸν ἐν ταῖς ἀγχάλαις αὐτοῦ χαὶ Τ' πήλας αὐτὸν 
ηὔξατο ὑπὲρ αὐτοῦ τῷ Ζ1ιί 5855, ἄτρωτον διαμεῖναι 55. “ἀείτα 
γενιχῇ | τοῦ φίλου | δωριχῶς]. οἱ δὲ σχολιασταὶ διὰ τοῦ τ ν» ἘΜ δὅξε 

τι γράφοντες ληροῦσιν ἢ. 
Ρ 402 τὸ δ᾽ 5 οὐ γάρτι πεέσει 5555} οὐ γὰρ πείσει 535, 

φησὶν, ὁ Τεῦχρος τὸν πατέρα ] Τελαμῶνα 8555: εἰπὼν ὅτι ὃ 
“ήμνιος χαὶ ὃ πολεμιχὸς Αἴας αὐτὸς ἑαυτὸν ἀγεῖλεν ]. 
«Τήμνιοι γὰρ, ὥς φησιν “Ἑλλάνικος, εὗρον ὅτιλοποιίαν (221). Τ' 

20 “ήμνιος δὲ ὅ Αἴας ὃ ϑερμὸς ἐν μάχῃ ἢ 1 ὃ χαλεπὸς καὶ 
διάπτυρος[. καὶ Ὅμηρος ἀνδρὶ δέ χ᾽ οὐκ εἴξειε μέγας 
Τελαμώνιος «Αἴας (Ν 8321). διὸ καὶ ταῦρος βαρύφρων 
ὃ αὐτός, δυσμενεστάτου δὲ ξένων τοῦ Ἕχτορος. 8558 ὅτι 
δὲ τῷ ξίφει τοῦ Ἕχτορος 5 ἀνεῖλεν ἑαυτόν, χαὶ Σοφοχλῆς 

25 μαρτυρεῖ (Αἱ. 058). 55 
4038 ὃ πρηστὴρ καὶ [ ὃ σφοδρὸς ἄνεμος ἰ τῆς Ἐνυοῦς (Πε5.) 6]. Ηεδ. 

καὶ τοῦ πολέμου | --- Ἐνυὼ γὰρ ἐπίϑετον Ἥρας Τ --- ρλρ ότι 
οὔποτ᾽ εἰς φυγὴν τραπεὶς ταῦρος βαρύφρων ὧς ΑὉ Ε 888 
χαὶ Ὅμηρος 86ᾳ. Ν᾿ 321. Τ' πρηστῆρα καλεῖ τὸν Αἴαντα διὰ 892 

80 τὸ | διάπυρον χαὶ ϑερμὸν εἶναι ἐν ταῖς μάχαις. 53 
δυσμενεστάτου ξένων 1 “τοῦ Ἕχτορος ἢ]. μονομαχήσας 5αρτ.:6 

Ἐγὰρ" τῷ Ἕχτορι χαὶ ἰσορρόπου τῆς μάχης γενομένης φι- 
λιοῦνται χαὶ ἀλλήλοις διδοῦσι δῶρα Αἴας μὲν ζωστῆρα 
δέδου φοένειχι φαεινόν (Η 805) μεϑ᾽ οὗ ἀναιρεϑεὶς Ἕχ- 

χ] 

10 ἀέτας 8 ἀεέτας 838 ῬΤῸ]]. 8 11 Λακεδαεμονέοες ῬΧῸ]]. 1. 1. 
28 δυσμενέστατος 8 



1τὸο ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

τωρ ὑπο ᾿Αχιλέως δεδεὶς ἐκ τοῦ ἅρματος ἐσύρετο!. Ἅἴας 
δὲ τότε σπάϑην ἀφ᾽ Ἕχτορος λαβὼν μετ᾽ αὐτῆς αὐτὸς ἕαυ- 
τὸν ἀνεῖλεν, ὥς φησι Σοφοχλῆς. 

406 αὐτουργὸν δὲ χαλεῖ τὸν Αἴαντα, ἐπεὶ ἑαυτὸν ἀνεῖ- 
ὅ λὲν. 88 ᾿“ντιχλείδης δέ φησιν αὐτὸν ὑπὸ τοῦ Πάριδος 

τοξευϑέντα ἀττοϑαγεῖν. 5555 
407 Τραμβήλου χάσιν τὸν Τεῦχρον λέγει. μετὰ γὰρ 

τὴν Ἰλίου ἅλωσιν τὴν γενομένην ὑπὸ Ἡρακλέος Τελαμὼν 
ἔλαβε γέρας ἐξαίρετον Θεάνειραν 5538, τὴν χαὶ Ἡσιόνην Τ' 

10 ὡς Ἴστρος ἐν Συμμίχτοις ([ἫΘ 1 421) φησίν. αὕτη δὲ ἐχ 
τοῦ Τελαμῶνος ἔγκυος γενομένη ἀπέδρασεν ἐκ τῆς νεὼς καὶ 
ἦλϑεν εἰς Πίλητον διανηξαμένη τὴν μεταξὺ ϑάλασσαν 55854 
χαὶ Ζ“έσβον ΤΊ ἐγὼ δὲ ὠνηϑεῖσά φημι παρὰ Πριάμου (881) Τ. 
ἐβασίλευε δὲ τότε τῆς Πϊιλήτου ᾿Αρίων, ὃς αὐτὴν ἐν ὕλῃ 

15 χεχρυμμένην εὑρὼν 5858, διέσωσε 85, χαὶ τὸν ἐξ αὐτῆς γενό- 
(δ) μεγον [ υἱὸν Τράμβηλον 1 ὀνομασϑέντα ἀνέϑρεψεν ὡς ἴδιον 

υἱόν. τῆς δὲ ἐπὶ Ἴλιον στρατείας γενομένης ᾿Αχιλεὺς εἰς 
ἹΠίλητον παρεγένετο, εἶτα τὸν Τράμβηλον ἀντιστάντα ἀπέ- 
χτειίγὲ. ϑαυμάσας δὲ αὐτοῦ τὴν ἀνδρίαν χαὶ μαϑὼν ὅτι ἐχ 

20 Τελαμῶνός ἐστιν ἔϑαψεν αὐτὸν καὶ μέχρι τινὸς ὡς συγγενῆ 
Ρ ἔχλαυσε. 5558, ξύνευνος οὖν] πατρὸς ἡ Θεάγειρα!ί . ἄλλως. 

τὸν ἀδελφὸν τοῦ υἱοῦ τοῦ Τελαμῶνος ἤτοι τοῦ Αἴαντος 
[ τὸν Τεῦχρον ]. 5 

409 δοϑεῖσα᾽" πυργοσχάφον λέγει] τὸν Τελαμῶνα ] 5585 

2 τὸν πορϑήσαντα τὴν Τροίαν 588. ἱστορεῖ γὰρ ἝἙ λλάνιχος 
(ἨΘῚ 604) ὅτε χαὶ πρὸ τοῦ Ἡραχλέος εἰσελϑὼν εἰς τὴν 
Τροίαν ὃ Τελαμὼν χαὶ μέρος τι τοῦ τείχους καταβαλὼν 555854 
εἶτα παρατηρήσας καὶ μαϑὸὼν] εἰσῆλϑε.  σπωμένου δὲ ἐπ᾽ 
δυσχεράναντα τούτου ἕνεχα αὐτὸν ἫἩ ραχλέος τὸ ξίφος ! 

80 τὸν Ἡραχλέα .“λεξικάχου Ἥρα-} Τελαμὼν παρατηρήσας τού- 
κλέος βωμὸν ἱδρύσατο χαὶ τὴν του ἕνεχα δυσχεράναντα τὸν 
ἐπὶ τῷ πεπραγμένῳ αὐτοῦ ὁρ- [ Ἥρακλέα | λέϑους περὶ αὐτὸν 
γὴν ἐθεράπευσε 585 585, ἐσώρευξ. τοῦ δὲ φαμένου τί 

ὕ ᾿ἀντικλεέδης ἅτρ. ὅόορῃ. Αἱ. (Μπ0}}. βουιρῦ. τοὺ. ΑἹ. Μ. 149 ἔν. 11) 

. ἃῶ ω 
ὅ ἀντικλῆς 885: 11 ἀπέδραμεν8 14 ὠρέων 88 ὠαρέωνος 85 ἀρέων 

ΔΙΌΠοίγρυβ 5 ἢ 80 ᾿4λεξικάκου ἱπορίο: Καλλενέκον ΑΡ. ὈΠ0Ὸ1. Π 18 
ΡΙΌΪΙ]. 8 ς 

ΒΌΡΤ. 34 Ἵ ᾿ 

ΑρΡ. δίδι, ΠῚ 
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τοῦτο; Τελαμὼν ἔφη" ἐγείρειν μέλλω βωμὸν Ἡρακλέος 

[᾿4λεξικάχου[. χαὶ οὕτω τῆς ὀργῆς Ἡραχλῆς παύεται χαὶ 
γέρας αὐτῷ τὴν Ἡσιόνην | τὴν καὶ Θεάνειραν ἰ δωρεῖται ᾿. 1Τ0ν 

410 ἔἘδήτρῃσι δημηγορίαις ἢ, Τ' 
412 τὸ δὲ στεῖλαι τριπλᾶς φασὶν 5 (ὅτι) ὅ Φοινοδά- 

μας γ΄ ἔχων ϑυγατέρας ἀναγχαζόμενος ὑπὸ τοῦ “αομέδοντος 

ἐχϑεῖναι αὐτὰς τῷ κήτει ἐχχλησίαν συναγαγὼν ἐδημηγόρησε 
δέον εἶναι “αομέδοντα τὸν αἴτιον ὄντα τοῦ χαχοῦ ἐχϑεῖναι 

τὴν ϑυγατέρα αὐτοῦ Ἡσιόνην χαὶ ἔπεισε τοὺς Τρῶας. διὸ 
ἐξεδόϑη πρὸς βορὰν τῷ κήτει. ἣν χαταλαβὼν Ἡραχλῆς 
ἔσωσεν ἀνελὼν τὸ κχῆτος. 58 54 ἄλλως" Φοινοδάμαντά 
φησιν, ὃς ἔπεισε Πρίαμον δοῦναι τὴν Ἡσιόνην τῷ κήτει. 5 
τούτου δὲ ἕνεχα μηνιῶν ὃ “αομέδων τῷ Φοινοδάμαντι 
τὰς ἐχείνου γ΄ ϑυγατέρας τισὶν ἔδωχεν ἐλθοῦσιν εἰς τὴν 
ἔρημον τῆς “ιβύης 1Ὶ ἐᾶσαι αὐτὰς ϑηροβρώτους γενέσϑαι. 
ὧν μιᾷ μιγεὶς ὃ Κρημισσὸς ποταμὸς ἐν εἴδει χυνὸς γεννᾷ 
τὸν Αἰγέσταν, ὃς ἐχεῖσε γ΄ ἔχτισε πόλεις “ἰγέσταν, Γάταλλαν 

᾿χαὶ Ἔρυχα. 

20 

μὸ Ἢ 

2 

ὃὺ 

ἘΔ411 γλαυχῷ χυνὶ | τῷ χήτει.] βάβαξ ὅ δήτωρ 
! παρὰ τὸ βάζω | τὸ λέγω ἢ. 

410 ὃ δ᾽ ἀντὶ πιποῦς" } πιπὼ ὄρνεόν ἐστι ϑαλάσ- 
ὃ δὲ ϑὴρ ἤγουν τὸ χῆτος πει-Ἰ σιον εὐτιρεπεές, νῦν δὲ τὴν 
ποῦς δὲ ὄρνεον 585 μικρὸν 55} Ἡσιόνην οὕτω χαλεῖ. σχορ- 
ϑαλάσσιον 588 εὐειδές 558 Βθ) πέον δὲ [ τὸν Ἡρακλέα | διὰ 

τὸ φονιχόν. 

χακὴν δὲ ὠδῖνα τὸν Ἡραχλέα καλεῖ, ὅνττερ ἦν τὸ χῆτος 

καταττιόν 588 5.. γλαυχὸς ἐπὶ ἐφθαλμοῦ, λευχὸς δὲ ἐπὶ τοῦ 
σώματος ὅλου. Τ' 

418 "ὁ δεύτερος δὲ" ἡ σύνταξις οὕτως" ὁ δὲ ἀγρό- 

τῆς χερσαῖος ᾿4γαπήνωρ ὃ αὐτόδαιτος ὃ] ἐκ] τῶν λυ- 
χαινομόρφων χρεανόμων Νυχτίμου ἐσχηκὼς τὴν γέ- 
γεσιν ] --- Νυχτίμου δέ φησιν ἐκ δρυὸς τεχϑέντος --- ποίων 
χρεανόμων Νυχτίμου ; τῶν πρὸ τῆς μήνης τεχϑέντων χαὶ 
τῶν ϑαλψάντων χατ᾽ ἄχρον χειμῶνα ἐν σπιληδῷ πυρὸς 

ὅ {ὅτι) Κύρη. 1 αὐτῶν μέαν ὙΤ' 12 Πρέαμον Ῥ1Ὸ]]. 8 

11 ἄταλξεαν ὃ ἄταλαν γὶ οπ. γ2 24 εὐειδέστατον 8 82 τεχϑέντος 
γοΙαΐβὶ ἴῃ 480 ἐκγόνου οχίαγοῦ 

5. 962 

ΡΡ 

ἘΜ 18448 

Ρ 
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ὀχὴν φηγίνων πύρνων μολὼν δεύτερος τοῦ Τεύχρου 

εἰς τὴν νῆσον τῆς Κύπρου χαλκωρυχήσεεἷ. 

419 ὁ δεύτερος περὶ | ̓ Αγήνορός | ἐστιν ὃ λόγος τοῦ 
᾿ρχάδος, νῆσον δέ φησι τὴν Κύπρον. 8585 ἀγρότης δὲ ὃ 

ὅ ἀγρευτής, παρόσον ᾿Αρχὰς ἦν τὸ γένος, οἱ δὲ ἠπειρῶται 
ἀγρευταί. ἢ ἄγριος, παρόσον ἀγρίᾳ τροφῇ ἐκέχρηντο οἱ 
ἀρχάδες “τὸ πρὶν" τουτέστι τῇ βαλάνῳ 5558, ὡς καὶ ὁ 

παροιμιώδης χρησμὸς πολλοὶ ἐν ᾿ρχαδίᾳ βαλανηφά- 
γοι ἄνδρες ἔασι. 

ἙῈ 

1182 

10 480 χερσαῖος δὲ | διὰ τὸ 

μεσόγειον εἶναι τῆς Πελοήον- 
γήσου 888 τὴν ᾿Αρχαδίαν | 53. 
ἐμφαίνει δὲ χαὶ Ὅμηρος τοῦτο 

χερσαῖος ὃ τὴν μεσόγειαν 
τῆς Πελοττοννήσου ᾿Αρκαδίαν 
οἰχῶν, ὡς καὶ Ὅμηρος ἐμφαΐ- 
γων ττὸ 

λέγων 
μὴ ἔχειν αὐτοὺς ναῦς διὰ τὸ πόρρω μένειν ϑαλάσσης 589 53 
οὕτω φησὶν 5864. Β 612---614 Τ. αὐτόδαιτος δὲ | ἐπειδὴ 

(Ὁ) βαλανοφάγοι ἦσαν]. 55556 πρόσϑε δὲ μήνης διὰ τὸ Ϊ πρὸ 
σελήνης 1 εἶναι τοὺς ρχάδας φηγίνων δὲ πύρνων ὀχὴν 
τὴν ἐχ τῶν δρυῶν τροφήν᾽ ὀχὴ χὰρ ἡ τροφή. 5888 
ἐκγόνων δὲ δρυὸς ἐπεὶ ἐκγόνων δρυός" ἢ Δρκὰς ὁ 
᾿Δρχὰς Διὸς | ἢ ᾿Απόλλωνος | παῖς 

καὶ Καλλιστοῦς τῆς “υχάογνος 

ϑυγατρός ὥς φησι Χάρων ὁ 
«Ἱαμψαχηγὸς ] 

χυνηγῶν ἐνέτυχέ τινι τῶν ““μαδρυάδων νυμφῶν κινδυνευούσῃ 
χαταφϑαρῆναι τῆς δρυὸς, ἐν ἧ ἦν γεγονυῖα ἡ νύμφη, ὑπὸ 
χειμάρρου ποταμοῦ’ διαφϑαρείσης. ὃ δὲ ᾿ρχὰς τὸν ποτα- 
μὸν ἀνέτρειψε χαὶ τὴν γῆν χώματι ὠχύρωσεν. ἡ δὲ νύμφη 
5588, Χρυσοπέλεια τὴν κλῆσιν κατ᾽ Εὔμηλον Τ' συνελθοῦσα 
αὐτῷ ἔτεχεν Ἔλατον χαὶ ᾿μφιδάμαντα, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ ᾽4ρ- 
χάδες 55854 ὥς φησιν ᾿Δπολλώνιος ἀλλ᾽ ὅγε πατρὸς ἑοῖο 
τίνεσκεν ἀμοιβὴν (Β 415) βθᾳᾳ. νγν. 476---4718 -- μύϑῳ Ὑ. 

1ὅ 

ἜΑΡ. ὈΪ0]. 
ΠῚ 100 

20 

ἜβοΒ, ΑΡ. 
Β 471 

ΑΡ. 6]. 
80 

1ΠΊ102 

11 πρὸ σελήνης 508. ΑΡ. 4,264 19 ὀχὴ --- Αἴ. ΥἼΠΠ 8608» 

16 (814) μόμηλεν αγΐ'- [1Ἱ πρὸς ἔλληνας 9 
26 καὶ φϑαρῆναι 8 φϑαρῆναι 885 καὶ μελλούσῃ φϑαρῆναι Τ' 
δαντα 6Χ Αρ. Ὀ10]. Π| 102 Τ' 5 

20 ἐγγόνων 8 

80 ἀφεέ- 



10 

1ὅ 

20 

. 2ὅ 

ΣΧΟΛΙᾺ 1:18 

ἢ ἐπειδὴ ᾿γαπήνωρ ἀπὸ “Ιρύοττος εἶχε τὸ γένος, ὅ δὲ ἀρύοψ 

᾿Απόλλωνος χαὶ 4αξ τῆς «“υχάονος υἱός. ταύτῃ συνελϑὼν 
Ἵπόλλων ἔγχυον ἐποίησεν 5558, ἥτις τεχοῦσα τὸ βρέφος 
ἔτρεφε δρυὸς στελέχει, διὸ προσηγορεύϑη ΦΔρύοψ 55 | χαὶ 
ἐξ αὐτοῦ Δρύοπες οἱ περὶ Παρνασόν, ὥς φησιν Ἥλιος δέου 
- ἔπεφνε (ΑνΡ. Α 1218). : 

481 λυκαινομόρφων᾽ τοῦ Ζιὸς παραξενωϑέντος “υ- 
χάονι μυϑολογεῖται τὸν 585) τῶν παίδων 85 νεώτερον αὐτῷ 
ϑῦσαι 885 χαὶ παραϑεῖναξ τινὰ παῖδα Νύχτιμον τοὔνομα 5 

τὸν δὲ ϑυμωθέντα μὴ μόνον τὸν ἐπιχειρήσαντα χεραυγῶσαι, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολλούς, μόνῳ 5858 δὲ 55 συγχωρῆσαι 589 
δεηϑέντι 588 “υχάονι καὶ ὀλίγοις ἄλλοις, συγχύσαι δὲ τὴν 
ὅλην τράπεζαν, ἀφ᾽ ἧς Τρατιεζοῦσαν ὠνόμασε πόλιν ἐν .49- 

χαδίᾳ. μετέβαλε δὲ χαὶ ἑτέρους πολλοὺς εἰς λύχους καὶ 
ὄρος διὰ τοῦτο ἐν ᾿Αρχαδίᾳ “ύχαιον ὠνομάσϑη. 5588 ὃ τρά- 
γος χκαχῶς ἔφη" λυχομόρφων γὰρ ὥφειλεν εἰπεῖν. οὐ γὰρ 
λύχαιναι, ἀλλὰ λύχοι γεγόνασιν οἱ “υχάονος παῖδες κατὰ 

τοῦτον. ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη" ] Πελασγὸς ἦν παῖς τοῦ Διὸς 

χαὶ Νιόβης, ᾧ «υχάων παῖς ἐκ Πελιβοίας κόρης εἴτ᾽ οὖν 
Κυλλήνης, ὥς φασιν ἄλλοι σπτάλιν. οὗτος χαταστὰς βασιλεὺς 

τῶν ᾿ρχάδων πολλοῖς γάμοις δέδεικτο πιεντηκοντόπαις. ἀλλ᾽ 
ἀσεβὲς βλάστημα τῶν τέχνων ἔφυ 1 ὧν ἦν ἱ Πέναρος, Θεσ- 
πρωτὸς σὺν Νυχτίμῳ, Καύχων, Αὐχος Φϑίος τε καὶ Τὴηλε- 

βόας, Αἵμων, ]αντίνους, ᾿Στύμφαλός τὲ χαὶ Κλείτωρ Ὀρχο- 

μενός τὲ χαὶ ἕτεροι [ οἵ πάντες, ὡς ἔφην, ἐνίκων ἀσεβείᾳ" 
χαὶ ὑπερηφανίᾳ. Ζεὺς δὲ εἰχασϑεὶς ἀνδρὶ χερνήτῃ παρα- 

γένεται αὐτοῖς, οἱ δὲ καλέσαντες αὐτὸν ἐπὶ ξενίᾳ σφάττουσιν 
ἕνα παῖδα τῶν ἐπιχωρίων, οὗ τὰ σπλάγχνα συμμίξαντες 
παρέϑεντο τῇ τραπέζῃ. Ζεὺς δὲ μυσαχϑεὶς τὴν "μὲν Ἐ τρά- 
πεζαν ἀνέτρεψεν, ὅϑεν νῦν ὃ τόπος ] Τραπεζεὺς Τ' ἐν ᾿ἄρχα- 

1. Ζρύοψ --- 2 υἱός Β60ῃ. ΑΡ. 4 1218 (ΕΝ 28854) 

1 δρυὸς οὐ ἷ.1. δρυὸς τοῦ δρύοπος κατ᾽ ἀποκοπήν 83 4 ἔκρυπτε Τ' 

ΟΠῚ. 88 ὅ Ἥλιος 91:5 8 δ γνεανικώτατον ἢ ΑΡ. Ὀ10]. 1Π| 98 

12 συγχωρῆσαι 85 [18 δ ὀλοὴν ὕ τραπεζοῦσα ὠνόμασται πόλις ἀρκα- 
δίας 88 Τραπεζοῦσα 5υβρθοοίδ ἴΟΙῚ8 » ὠνομάσϑαι ἢ 20 οὗτος --- 

ὔ τε καὶ ὙΘΥΒᾺΒ 22 μαέναλος ἴῃ 110. ὃ μέναλος ἴῃ Ηΐ. γἱ μέλανϑος τὰ 

μαέναλϑος γ2 21 ξενίᾳ οἵ, 6415 η. 

508. ΑΡ. 
Α 1218 

ΑΡ. ΠῚ 96 

98 

97 

98 

99 
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δίᾳ καλεῖται, “υχάονα δὲ χαὶ τοὺς υἱοὺς χεραυνοῖ σπλὴν 

Νυχτίμου | τοῦ νεωτέρου]. Νυχτίμου δὲ τὴν βασιλείαν λα- 1788 
βόντος ὃ ἐπὶ 4:ευχαλίωνος γίνεται χαταχλυσμὸς διὰ τὴν τῶν 

«Ἰυχάογνος παίδων ἀσέβειαν. Σ᾽ ἄλλως. ὃ Ζεὺς ἐπιιξενωϑεὶς 
᾿ρκάδι τῷ “υχάονι εἱστιᾶτο. οἱ δὲ τούτου υἱοὶ ἀπόπειραν 
ποιούμενοι, εἰ ϑεός ἐστι, χρεαγνομήσαντες Νύχτιμον χαὶ τὰ 

τούτου χρέατα συμμίξαντες τοῖς ἄλλοις χρέασι παρέϑηχαν 
τῷ 4ιτί. ὃ δὲ ὀργισϑεὶς ἀνέτρεψε τὴν τράπεζαν, ὅϑεν καὶ 
Τρατιεζοῦσα πόλις ἐστὶν ἐν ᾿Αρχαδίᾳ, τοὺς δὲ “υχάογος 

παῖδας ἀνεῖλε χεραυνῷ καὶ τὴν ᾿Αρχαδίαν συνεχῶς ἐχεραύνου, 
ἕως ἡ γῆ παραχαλοῦσα τὸν Δία τὴν χεῖρα ἐξέτεινε, διό φασι 
πρῶτον παρ᾽ ᾿Αρχάσιν ἐχεχειρίαν γενέσϑαι. ἐνίους δὲ τῶν 
«Τυχάονος παίδων εἰς λύχους μετέβαλεν. 5535584 οὗς ὃ “[υχό- 

φρων οὐχ οἶδ᾽ ὅπως ἔφη λυχαινομόρφους γενέσϑαι, εἰ μή που 
εἶδος ἀντὶ εἴδους ὥφειλεν εἰπεῖν, ἀντὶ τοῦ ἀρχτομόρφων. 

Καλλιστὼ γὰρ, ὡς ληροῦσιν (ΑΡ. ὉΠ]. Π1|100), ἡ “υχάονος 

ϑυγάτηρ, σύνϑηρος ἦν ᾿Δρτέμιδι, ἧ Ζεὺς εἰχασϑεὶς ᾿Αρτέμιδιε 
συνεμίγη, ἄρχτον δὲ ταύτην ποιεῖ διὰ τὸ λαϑεῖν τὴν Ἥραν, 
ἐξ ἧς ὃ ᾿Αρχὰς ἐγεννήϑη. ἐκ ταύτης δὲ τῆς σειρᾶς χατά- 
γεται ὃ ᾿ΑἽγαπήνωρ. Νυχτίμου χρεανόμων᾽ οὗτος 
λῆρος" οὐ γὰρ τὸν Νύχτιμον ἐχρεανόμησαν, ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπίι- 
χώριον παῖδα, ὥς φησιν ᾿ΑἽπολλόδωρος (ΠΠ 98) χαὲὶ ἕτε- 
ροι (1139). Τ' 

482 τῶν πρόσϑε μήνης᾽ πρῶτον τοῦτο σχότιει ὅτι 
χαὶ τὰ ἐπιρρήματα τὸ Κν ἐφελχυστικὸν ἔχουσι φωγήεντος 
ἐπιφερομένου, συμφώνου δὲ οὐχέτι, ὥσττερ χἀγὼ γράφω καὶ 
τοῦτου ἕνεχεν πολλοῖς τῶν ἀμαϑῶν διασύρομαι τὸ αὐτῶν 
ἀρρώστημα προσαπτόντων ἐμοί. Τ τῶν πρόσϑε δὲ μή- 
γης, ἐπεὶ προσέληνοι οἱ ᾿Αρχάδες. 5558, ἐτρέφοντο δὲ πρό- 
τερον τῇ βαλάνῳ. 8 οἱ δὲ ᾿ἀρχκάδες ἤσϑιον | τὰς βαλάνους 

Ρ ὀπτῶντες πυρί.]. 588 ἐτρέφοντο γὰρ τιρὸ συνόδου τῆς σελή- 

4 ΑΡ. ὈΪΌ]. ΠῚ 98 

4 ἄλλως --- [οτλθγο ἃ Τ' βαΐβ ἰηξουϊθοία ΟΠ]. 6 9 Τραπεζοῦσα ὮΟΟ 

ὍΠῸ ΙΟ60 ἐστὲν ΟΥΉ. 8 12 τινὰς 88 ἐνίους --- 6 1781 οἵ, 4853: 
θθ15 ΡΓ7Ὸ]]. 8 18 τοὺς 8 παῖδας 8 18 συνευνάξεται ΓΠ 4. 

81 ἐτρέφοντο --- 46 Ατοδάπηη ἰηύθυ αηὶ οαϑύα ΔΙ η6. ἢ Π1] οοπδίαῦ 
»“« τὰ ἐὁουω αι οι ἐμ μα 
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Ρ γῆς πυρὶ ὀπτῶντες τὰς βαλάνους]. 8584. χαὶ τὸ τοῦ χρησμοῦ 
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1ὅ 

2 

πολλοὶ δ᾽ ἐν ᾿ρλαδίᾳ βαλανηφάγοι ἄνδρες ἔασι 
(Εν. 1 06). τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως"... 5 ἢ | ὅτι προσέληνοι 56. ΑΘΒ6Ἐ. 
οἱ ὑβρισταὶ λέγονται" προσελεῖν γὰρ τὸ ὑβρίζειν]. ἄλλοι ἜΝ μορθὶ 

δὲ αὐτοὺς ὡς μωροὺς διαβάλλουσιν ὡς λέγοντας ἀρχαίους 897 
εἶναι χαὶ τῆς σελήνης παλαιοτέρους]. τὸ δ᾽ ἀλληγοριχώ- 
τερον ᾿οὕτως " ἐστίν.] ἀστρολογίαν γὰρ, ἐνιαυτόν, μῆνας, "ΜΑΙ." 
ἰσημερίας καὶ τὰ τοιαῦτα Πᾶν ᾿ρρχάδων βασιλεὺς ἢ Ἴτλας 
«Μίβυς (819) εὗρεν ἀπὸ σελήνης τοὺς μῆνας συλλογισάμενος, 

ὕστερον δὲ Θαλῆς. 1 ἄλλοι δέ φασιν, ὅτι ᾿ρχάδες ϑυσίας ὃ 
ϑεοῖς χατέδειξαν πρῶτον μῦν, αν ἵχετεον λευκόν, τρίτον 
δρυὸς φύλλα, ὅϑεν ἡ Πυϑώ "πολλοὶ ἐν ᾿ρχαδίᾳ" βα- 

λανηφάγοι ἄνδρες ἔασιν. 
488 σπληδῷ" σπληδὸς δὲ κατὰ γλῶσσαν Ι ἡ σποδός. 

τὰς δὲ βαλάνους! ἤσϑιον οἱ ᾿Αρκάδες [ ὀπτῶντες πυρέ]. 5 
484 τὸ δὲ χαλκωρυχήσει ἐπειδὴ πολλὰ χαλχοῦ μέ- 

ταλλά ἐστιν ἐν Κύπρῳ. λέγει οὖν ὅτι παραγενόμενος ἐξ 
᾿Αρχαδίας || ὃ ̓ 4γαπήνωρ ] ἐν Κύπρῳ | χαλχὸν ἐργάσεται]. 5584. 
ἐγὼ δέ φημι ὅτι παραγενήσεται ἐν Κύπρῳ, ὅπου χαλχω- 
ρύχοι εἰσίν. ἀπρεπὲς γὰρ τὸ τοιοῦτον στρατηγὸν γενέσϑαι 
χαλχωρύχον. τὸ δὲ σχῆμά φημι χατὰ σύλληψιν ἢ χαριεν- 

τισμόν. 

48ὅ γνύϑος δὲ ἀντὶ τοῦ βόϑρος. χαὶ [ πᾶν κοίλωμα 
οὕτως χαλεῖται. 8 

486 οὗ φίτυν | "τὸν πατέρα"Ϊ. Τ' ἦν γὰρ ᾿Δγαπήνωρ Ῥ 
ὃ υἱὸς ᾿4γχκαίου. οὗτος δὲ ἐπὶ τὸν Καλυδώνιον κάτερον ἐξελ- 

ϑὼν ἀνῃρέϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ. 5384 τὸ δὲ πλάτος τῆς ἱστορίας 
Ὅμηρός (1 629) φησι" καὶ Σωτήριχος ἐν τοῖς Καλυδωνια- 
χοῖς λέγει... 58 ὃ δὲ Καλυδώνιος σῦς πρῶτον μὲν περὶ τὴν 
Οἴτην διατρίβων (486) ἦλϑεν εἰς Αἰτωλίαν 585} ᾿Αρτέμιδος 
μήνιδι, ὅτι οὐχ᾽ ἔϑυσεν αὐτῇ ὁ Οἰνεὺς 86ᾳ. ἄλλοι ---Γ ὶ ὅ85 Τ΄ 
Οἰταῖος οὖν ἐχεῖνος καλεῖται [ ἀπὸ τῆς Οἴτης]. 598 5480 

14 σποδός Νῖο. Θ΄ 1608 28 βόϑρος, κοίλωμα Ἠρ8. 

2 ἀρκαδίη ἴῃ 110. 88 8. ἰδ. ἰπᾷ, 12 πυϑία 11 18 ἐργάζε- 
ται 8 19 εἰς τὴν κύπρον 11 28 Σωτήριχος --- Ἠϊδύ, 1 18 
29 80. ἱπᾶ. πρῶτον μὲν 1 πρότερον 1Π οτα. ἃ 82 ἐκεῖνος --- Οἴτης 
διὰ τοῦτο Τ' 



() 
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481 τόρμαισι ταῖς περιγραφαῖς τοῦ βουβῶνος [Ἰ" 
τόρμη δὲ ἡ χαμπή, ἀφ᾽ ἧς τὴν τοῦ μήρου χαμπὴν δεδήλωχεν, 
ϑρυλλίξας δὲ ἀντὶ τοῦ ϑραύσας᾽ περὶ γὰρ τὸ ἄχρον, φησὶ, 

βουβῶνος ἐν 
ΡῚΡ τόρμαισι | ταῖς περιφερείαις τοῦ βουβῶνος | συντρέψας 

τὸ σῶμα]. 8' βουβὼν δέ ἐστιν ὃ τοῦ ἰσχίου τόπος" ὃ δέ 
φησιν ὃ σοφώτατος οὗτος ᾿“υχόφρων" βουβῶνα, οὐχ ἔσημι 
Ἐἢ βαρβαρίζοντος χαὶ φλυαροῦντος τοῦ ἀνδρὸς ἢ ἐμοῦ ἀμα- 

ϑαίνοντος δ. νῦν μὲν γὰρ ἐν τῷ βουβῶνέ φησι τὸν ᾿4γκαῖον 
10 πληγῆναι, εἶτα μετὰ μιχρόν φησι πλήξας ἀφύκτως σφυ- 

οὖν (498) ἐγὼ δὲ πάλιν γινώσχω σφυρὸν τὰ περὶ τὸν 
ἀστράγαλον μέρη. βουβωνόσφυρον οὖν μὴ γινώσχων χατὰ 
ἐτὸν ἔ σοφώτατον τοῦτον “τὸν χαὶ ψευδεῖς ἱστορίας μυρίας 

λέγοντα καὶ ἑαυτῷ καὶ οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις ττολλάχις ἔναν- 

ιὅ τιούμενον ἢ, ὡς ἔοιχεν, ἀμαϑαίνω. 

488 ἔγνω δ᾽ ὃ τλήμων" 
χετυλάνηται ὃ “υχόφρων περὶ 

Ρ τὴν ὁμωνυμίαν. τὸ γὰρ | πο λ- 

20 

2 

λὰ μεταξὺ πέλει κύλικος 
καὶ χείλεος ἄχρου | ἐπὶ 
τοῦ Σαμίου ᾿Αγχαίου εἴρηται, 
ὃς ἦν Ποσειδῶνος καὶ ᾿Ζστυ- 
παλαίας υἱὸς τῆς Φοίνικος 

βασιλεύων τῆς Σάμου. “4ρι- 
στοτέλης δὲ ἐν τῇ Σαμίων 
πολιτείᾳ (ἷν. ὅ380) φησὶν ὅτι 
᾿Αγκαίῳ φυτεύσαντι ἄμπελον 
τῶν οἰχείων τις εἶπεν ὡς οὐ 

γεύσεται τοῦ ἐχκ ταύτης οἵ- 
γου. 58 

λῆρός ἐστι καὶ τόδε᾽ τῷ Σα- 

μίῳ γὰρ “Αγκαίῳ στεφηφόρῳ 
ἐξῇῆλϑε χρησμὸς μὴ πιεῖν 
ἐξ ἀμπέλου. ὃ γὰρ ᾿ἄγκαῖος 
οὗτος υἱὸς ὧν Ποσειδῶνος 

χαὶ ᾿στυπαλαίας τῆς Φοίνι- 

χος ἐφύτευσεν ἄμπελον χατὰ 
᾿Αριστοτέλην | τὸν τοὺς Πέ- 
σέλους συντάξαντα 71. μάντις Τ' 
δέ τις ἢ εἶπεν αὐτῷ᾽ οὐ πίῃς 
οἶνον ἔχ ταύτης. 

ἐνηνοχυίας δὲ χάρπον τῆς ἀμπέλου" ἐχϑλίψας ἔλαβεν εἰς 

χύλιχα ἐπὶ τῷ πιεῖν καὶ 5354 

8 ϑραύσας Ἰοχ. ΑΡ. 882: 22 50}. Αρ. ἃ 185. 188 

1600 λῆρος --- ἐξ ὙΘΥΒῸΒ 
Αὐὶϑῦ. Ὗ 1514 

28Ρ τὸν --- συντάξαντο- οἵ,  Βοβ. ἱπ 
81 ἐκϑλέψας ἔλαβεν  ἀπέϑλιψεν Τ' 
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χαλέσας τὸν εἰπόντα ὡς ψευ- 
σάμενον ἤλεγχεν. ὃ δὲ ὑπὸ 
ϑεοῦ ἐμπνευσϑεὶς εἶπεν ὡς 

πολλὰ μεταξὺ πέλει χύ- 
λικος χαὶ χεέλεος ἄκρου. 
τοῦ δὲ συὸς λυμαινομένου τὴν 
χώραν χαὶ βοῆς γενομένης ἐττή- 

11 

χατεγέλα τοῦ | μάντεως Τ' δει- 
χγύων τὴν χύλικα. ὅ δ᾽ ἔφη 
πολλὰ μεταξὺ πέλει χύ- 
λικος καὶ χείλεος ἄκρου. 
βοῆς δὲ γενομένης ὡς συὸς 

λυμαινομένου τὴν χώραν ἀφεὶς 
τὴν κύλικα ὃ ̓ 4γκαῖος ἐξῆλϑεν 
ἐχεὶ τὸν σῦν καὶ ἀνῃρέϑη. οὖὗ- 

τὴν χύλιχα, ἐξελθὼν δὲ πρῶ-]τος δὲ ὃ “υχόφρων ἐπὶ τοῦ 
τος ἀνῃρέϑη ὑπ᾽ αὐτοῦ. 85Ξ [᾿42γαπήνορος πατρὸς᾽ «Αγχαίου 
Ἐνΐοῦ Ἄἄχτορος ΤΤ καὶ Εὐρυϑέμιδος ΤΤ τῆς ᾿Δκάστου | καὶ 

χερὶ τοῦ Καλυδωνίου συὸς τοῦτο ἐδέξατο. 
491 ὃ δ᾽ αὐτὸς" φησὶν ὅτι τοῦ τεϑνηχότος συὸς ὀδοὺς 

ἀπέχτεινε τὸν ᾿Αγκαῖον. 585 φασὶ δὲ πρῶτον τὴν ᾿“ταλάντην 

ἀχοντίσαι χατ᾽ αὐτοῦ. 5551 
492 στόρϑυγξ | χυρίως 88 πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ | λῆγον | νῦν 

δὲ τὸν ὀδόντα | λέγει 5585 τοῦ χοίρου. 58 δεδουπὼ ς᾽ 
δὲ μὲν χτανοῦνταά ἐστιν, ὡς ἐγὼ γράφω, οὕτως συνταχτέον᾽ 

ὡς δεδουτιὼς χαὶ ἤχῳ φερόμενος τὸν χτανοῦντα χαὶ μέλ- 
λοντα χτανεῖν αὐτὸν ᾿γχαῖον ἠμύνατο χαὶ ἐτιμώρησε τι λή- 
ξας ἀφύχτως χατὰ τὸ βουβωνόσφυρον ἐχείνου. τὸ δὲ γρά- 
φειν χτανόντα μῶρόν ἐστιν ἐπὶ τοῦ .4γχαίου ἢ! ̓ “ταλάντη 
γὰρ αὐτὸν ἐτόξευσε, ελέαγρος δὲ τῷ συοχτόνῳ δόρατι] 

περὶ τὸ μέτωπον | σπιλήξας ἀνεῖλεν. ᾿άγκαῖος δὲ οὐδὲν γεν- 
γαῖον ἐποίησεν ἐπ’ αὐτῷ ἢ | ὅτι ἀνατεινάμενος τὸν τιέλεχυν 
ὡς πλῆξαι αὐτὸν 1 ἀνῃρέϑη πληγεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ. καὶ οὕτω 
μὲν ἐπε ᾿Αγχαίου συνταχτέον, ἐπὶ δὲ Μελεάγρου οὕτως, " ὃ 
βαϑύτατόν ἐστι χαὶ ἐμὸν ἐνθύμημα“. ὃ δ᾽ αὐτὸς στόρ- 

ϑυγξ καὶ ὀδοὺς [ ἤτοι ὃ χοῖρος δεδουπὼς χτανϑεὶς τὸν 
χτανόντα ἤτοι τὸν Μελέαγρον ἠμύνατο πλήξας ἀφύκ- 
τως ἄχρον σφυρὸν ἤτοι ἀστράγαλον χαὶ πόδα τοῦ ὁρ- 

χηστοῦ χαὶ ταχυτάτου πολεμιστοῦ. οὐχ᾽ ὅτι δὲ αὐτὸν 

δησεν ὃ ᾿“γκαῖος ἀπορρίψας 

16 Αν. ὈΪ01.1 10 10 Ρ. 5.161 οἵ, στόνυξ 480 Ῥ 195 1181 Ρ αἰοτί 

80}. ΑΡ. “7) 1019 (ΕΜ 1283) 

60» ϑεὶς 7 11 Ἀ Δυκούργον ΑΡ. ὈΪ0]. ΠΠ1 10 8]. Επσγπο- 
τη6 πη (10.) οοπέππαϊν οαπὶ Επατγ αϊοθ β0ῃ. Ὁ 1. 1., οαἱ Εὐρυϑέμεδος ϑυ δε αϊς 

δε Ἄκτορος 50}. Ὦ 1.]. 
Πγοορτοηΐβ ΑἸθχαπᾶτγα 11. 1 

ἘΞ 901 

Ἔβοι, Ὁ.171178 

ΑΡ. ΒΙΡ1.1 70 

ῬΆΙ [πὶ 15 
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ἔπληξε περὶ" τοὺς πόδας ὃ χοῖρος τοῦτο εἶπεν, ἀλλὰ χα- 
ριέντως χαὶ ἀστείως ταῦτά φησιν, ὅτι ἠμύνατο αὐτὸν δήσας 

τὸν πόδα αὐτοῦ χαὶ ποιήσας “αὐτὸν" μὴ δύνασθαι περι- 

πατεῖν διὰ τὸ ἀναιρεϑῆναι τοιουτοτρόπως. ᾿ ἀνελὼν γὰρ τὸν 
σῦν τῇ ᾿Αταλάντῃ τὴν κεφαλὴν τοῦ συὸς χαὶ τὸ δέρμα γέρας 
ἀχροϑίνιον χαρίζει. περιλύπους δέ γενομένους τούτου ἕνεχα 

τοὺς τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἀδελφοὺς χαὶ ἐχϑροὺς αὐτῷ γενομένους 

ἀνεῖλεν. ᾿Αλϑαία δὲ ἡ τούτου μήτηρ λυπηϑεῖσα ἕνεχεν τοῦ 
συμβάντος τοῖς ἀδελφοῖς τὴν παρὰ τῶν οιρῶν δᾶδα χατέ- 
καυσεν, ἣν ἐτήρει ὡς συστατιχὸν οὖσαν τῆς Πελεάγρου ζωῆς 
ἀκχεραίαν φυλαττομένην. τινὲς δὲ φυλλάδα ἐλαίας, οὐ δᾶδα 
εἶναί φασιν, ἣν ἐν τῇ κυήσει φαγοῦσα τῷ Πϊελεάγρῳ ἐν τῇ 
γεννήσει συντέτοχε χαὶ ἐφύλαττεν ἀχριβῶς ὑπὸ τῶν μάντεων 
τοῦτο μαϑοῦσα ὡς ἔστ᾽ ἂν φυλάττοιτο ἡ φυλλὰς ἀβλαβής, 
ἀβλαβὴς καὶ ὁ Πελέαγρος ἔσται, "εἰ δὲ φϑαρῇ, χαὶ ὁ ΠΠελέα- 
γρος συμφϑαρήσεται ἢ. ταύτην οὖν διὰ τὰ πένϑη τῶν ἀδελφῶν 
χαταχαύσασα | εἰσῆλθεν ἐν τῷ ϑαλάμῳ καὶ νεχρὸν εὑροῦσα 
τὸν παῖδα συναπέχτεινε χαὶ ἑαυτήν. ἢ οὕτως ἐγώ φημι συν- 

τάσσειν τὸν χταγνόντα. 

494 τρίτος δὲ Αἰγεὺς ὅ Πανδίονος υἱὸς ἢ ἢ Σχυρίου ἔχατά 
τινας ἢ κατὰ τὸν “υχόφρονα (1824) Φημίου ] καὶ υἱοποιηϑεὶς 

τῷ Πανδίονι [ βασιλεύων “ϑηνῶν | γαμεῖ πρῶτον Πήδαν τὴν 
Ὁπλίτου, δευτέραν Χαλκιόπην τὴν Ῥηξήνορος.Ϊ ὡς δ᾽ ἀλ- 
λαχοῦ εὗρον, μίαν ἔσχε γυναῖχα «Αὐτόχϑην τὴν Περσέως. ] 
ὡς δ᾽ οὐχ ἐγίνετο τούτῳ παῖς, δεδοικὼς Πάλλαντα, Νῖσον 

χαὶ “ύχον τοὺς ἀδελφοὺς ἔρχεται εἰς Πυϑὼ περὶ παιδο- 
ποιίας μαντευσόμενος χαὶ ἐδόϑη τούτῳ χρησμὸς ἀσχοῦ 

τὸν προὔχοντα ποδάονα, φέρτατε λαῶν, μὴ λύσῃς, 

σπιρὶν ἐς ἄχρον ᾿ϑηναίων ἀφέκηαι. 
494 τρίτος δὲ ΑἸἰϊγεὺς ὁ 

Πανδίονος υἱὸς βασιλεὺς 4ϑη- 

γαίων συνελθὼν Αἴϑρᾳ τῇ 
Πιτϑέως ἐν Τροιζῆνι ἔσχεν 

ἐξ αὐτῆς τὸν Θησέα. κατέ- 

ἀπορῶν δὲ διὰ τὸν χρησμὸν 
παραγίνεται εἰς Τροιζῆνα πρὸς 
Πιτϑέα ] τὸν χρησμολύτην  χαὶ 
ὃς μεϑύσας αὐτὸν ἐποίησε 
συγγενέσθαι τῇ ϑυγατρὶ αὖὐ- 

10 τὸ ὁ πάϑη ὃ πένϑος ὁ 

μήταν ὃ μήταν δαναοῦ γ3 

Ηϊβί. Υ 611 28 ἀνδρῶν 11 
28 ὅπλῖτος Ὁ ' ὁπλῆτος ὁ 

22 κμήδαν α Ῥαγ. 9408 μήδαντα γί 
24 Αὐτόχϑην 

᾿ 

50}. Ὁ 784 

ΜΑΙ. 909. 

1η7,30 ΑΡ, 
ΠΙῚ 206 

τηΐγ, 31 

Ὁ 

Β08. ΕΣ, 
ΗΙΡΡ. 11 
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λιττὲ δὲ τὸ ξίφος αὐτοῦ χαὶ 
τὰ ὑποδήματα τῇ «Αἴϑρᾳ εἰ- 
πών᾽ ἡνίχα ἐφαρμόσωσι τῷ 
παιδὲ τὰ ὑποδήματα 585 χαὶ 
τὸ ξίφος δυνηϑῇ κομίσαι 559 8 
τότε λαβὼν αὐτὰ ἐλϑέτω εἰς 
᾿Αϑήνας. 588 ὃ καὶ ἐποίησεν. 58 
αὐξηϑεὶς οὖν χαὶ λαβὼν τὰ 
ὅτελα ἦλϑεν εἰς ᾿4ϑήνας εἰς 
ἀναγνωρισμὸν τοῦ πατρός. 

Ρ χοίλην οὖν πέτραν | λέγει τὴν 
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ἐν Τροιζῆνι. καὶ Καλλίμαχος 
Κολλουραίαν καλεῖσϑαι λέγει 

(ἐν. 66). 558 

179 

τοῦ Αἴϑρᾳ ]. 
«“41ἴϑρας γενομένης ΤΤ ὁ Αἰγεὺς 

ὑπὸ χοίλην πέτραν ἔϑετο ξί- 
φος χαὶ ὑποδήματα [ ὥς φησι 
Πλούταρχος Τ' χαὶ Καλλίμαχος 
λέγων ἔργα δέ μιν Τροι- 
ζῆνι Κολουραίῃ ὑπὸ πέτρῃ 
ϑῆχε σὺν ἁρπέδεσσι (ἷν.θ6) 
54, χαὶ αὐτὸς μὲν ἀποδημεῖ 
πρὸς ᾿ϑήνας, τῇ δὲ Αἴϑρᾳ 
ἐντέλλεται, ἐὰν υἱὸς ἐξ αὐτῆς 
γεννηϑῇ 1 δεῖξαι αὐτῷ τὴν στέ- 
τραν ] καὶ λαβόντα τὸ ξίφος χαὶ 
ἐνδυσάμενον τὰ ὑποδήματα, 
ὅτε αὐτῷ ἐφαρμόζει | πλεῖν εἰς 

᾿ϑήνας ὃ καὶ ἐποίησεν αὐξηϑεὶς διὰ γνωρισμὸν τοῦ πα- 
τρός 53. 

496 χέλωρ γίγαντος ἀμ- 
φίβολον πότερον τοῦ μάρ- 
ψαντος ἐχ τῆς πέτρας τοῦ 

γίγαντος τὰ ὅπλα, ἵνα ὃ 

λόγος ἡ περὶ τοῦ Αἰγέως, ἢ 
υἱὸς τοῦ γίγαντος τοῦ λα- 
βόντος τὰ ὅπλα ἐκ τῆς πέ- 
τρας, ἵνα ὃ λόγος ἢ περὶ 
[ Θησέως [ ὅπερ καὶ βέλτιον. 

γέγαντα δὲ χαλεῖ ) τὸν Θη- 
σέα ] ἐπεὶ ᾿4ϑηναῖος καὶ γη- 
γενὴς ἀπὸ Ἐρεχϑέως. 558 

χέλωρ υἱὸς τοῦ γίγαντος 
Θησέως τοῦ μάρψαντος τὰ 
ὅπλα δηλονότι τοῦ Αἰγέως 
ἐκ τῆς χοίλης πέτρας ἢ 

τὸ γίγαντος προσυπαχου- 
στέον τῷ τοῦ “Αἰγέως, ὅπερ 
χαὶ βέλτιον. ὅὃ γὰρ Αἰγεὺς 
“«41ϑηναῖος χαὶ γηγενὴς χαὶ ἀπὸ 
Ἐρεχϑέως. 1 τινὲς δὲ τοῦτον 
χαὶ ἕνα τῶν ἀναδοϑέντων ἐκ 
τῶν ὀδόντων φασὶ τοῦ ὃρά- 
χοντὸς τοῦ ἐν Θήβαις (111), 

ὡς καὶ ᾿ἀνδροτίων. 

τρίτον δὲ λέγει ἀπελθεῖν τὸν ᾿Δχάμαντα τὸν τοῦ Θησέως 
παῖδα ἐν Κύπρῳ, ἀφ᾽ οὗ χαὶ ὄρος καλεῖται ᾿“χάμας. φασὶ 
δέ τινὲς οὐ μόνον ᾿χάμαντα, ἀλλὰ χαὶ Φημοφῶντα τὸν ἀδελ- 

ὅ κινῆσαι 5388 

οὗ, 18025 1813: 
600 ἔργα --- Ὶ δὴ 6 ρΡἰθηΐοτο Ἐξ (ΕΜ 148,40) ἢ 560ὰ 

8 αὐξηϑεὶς --- καὶ | ἡνέκα δὲ ηὐξήϑη ὁ ϑησεὺς καὶ μέγας 

ἐγένετο, καὶ ἐφήρμοσαν τὰ ὑποδήματα τοῖς ποσὶν αὐτοῦ, τότε 8 

16» ὅταν ΓΙ ἐφαρμόσουσε ὃ ἐφαρμόσωσε 6 

12} 

ἐγχύου δὲ τῆς ἘΡΙαι. ΤῊοΒ.8 

ΑρΡ. 1.1. 

οὗ, ΡΙαί. 1.1. 

10. 6 

ἜρβοΙι, Ρίπᾶ, 7 
Υ118 
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φὸν αὐτοῦ ἀπελθεῖν ἐν Κύτιρῳ. 5558 τὸν ποτ᾽ εἰς 
λέχος ἀντίπτωσις᾽ οὗ ποτε εἰς λέχος λαϑραῖον ἵξε- 

ται τοῦ ᾿Αχάμαντος δηλονότι ἡ Ιδαία πόρρις καὶ δάμαλις 
ἤγουν ἡ “αοδίκη. Τ᾿ τόν ποτ᾽ εἰς λέχος" Διομήδης καὶ ᾿χά- 

γας Τ' ἐπρέσβευσαν πρὸς τοὺς Τρῶας 5535 διὰ τὴν Ἑλένην Ὑ. 
χαὶ συνέβη “αοδίχῃ τῇ Πρι-} ἐρασϑεῖσα δὲ “αοδίχη ἡ Πρι- 
μου μιγῆναι ᾿Αχάμαντα χαὶ μου ϑυγάτηρ ᾿Αχάμαντος ἐ- 

τεχεῖν 855 μίγη αὐτῷ καὶ ἔτεχεν 

υἱὸν ἸΠούνιτον χληϑέντα. φοβουμένη δὲ δέδωχε τὸ βρέφος 411- 
» ϑρᾳ τῇ τοῦ Θησέως μητρὶ 5555, ἤγουν τῇ μάμμῃ “Ἵκάμαντος “ Ὑνν, 

ἀνατρέφειν 5588: αὐτό. 1 συνῆν γὰρ τῇ Ἑλένῃ ἐν τῇ Τροίᾳ ΓΊ44ο. βοδι. 
ἕή  ΑἌἴϑρα ἡ Πιτϑέως ϑυγεῊν ἐξ ᾿“ϑηνῶν ἁρπαγεῖσα παρὰ 
τῶν Διοσκούρων ] δι᾿ ἃ μέλλει ἐρεῖν. πάλιν δὲ ἁρπαγείσης 
τῆς Ἑλένης ὑπ᾽ υὐλυξάνδδρν Ι ἑχοῦσα Τ' συνείπτετο καὶ αὐτή | 188: 
μᾶλλον δὲ καὶ ἡ ἴϑρα αὕτη ἔπεισε τὴν “Ἑλένην ᾿4λεξάνδρῳ Μαϊ. 119 
ἀχολουϑῆσαι!. ταύτῃ οὖν τῇ Αἴϑρᾳ τὸν ϊούνιτον δέδωχεν 
ἀνατρέφειν ἡ “Δαοδίχη Τ' ἡ δὲ γνοῦσα τοῦ υἱωνοῦ αὐτῆς 
τὸ παιδίον ἐχόμισε χαὶ ἀνέϑρεψεν. ἁλούσης δὲ τῆς Τροίας 
ἀναγνωρισϑεῖσα τῷ ᾿“χάμαντι ἀττῇρε μετ᾽ αὐτοῦ χομίζουσα 

χαὶ τὸν ούνιτον. παραγενομένων δὲ αὐτῶν εἰς Θρᾷχην 
χαὶ ἐξελϑόντων ἐν χυνηγεσίῳ ὄφις τὸν Πϊούνιτον ἔτρωσε χαὶ 
οὕτως ἐτελεύτησεν 5558. ὥς φησιν Εὐφορίων ἥ οἱ Πούνι- 
τον υἷα τέχε πλομένῳ ἐνὶ ὥρῳ, ἀλλά ἑ Σιϑονίῃ τε 
χαὶ ἐν χνήμῃσιν Ὀλύνϑου ἀγρώσσονθ᾽ ἅμα πατρὶ 
πελώριος ἔκτανεν ὕδρα (ἶν. 85). 54 ἣ ζῶσ᾽ ἐν 4 ιδῇῃ" 
«“Ἰαοδίχη πορϑουμένης τῆς Τροίας ηὔξατο καὶ χατετιόϑη εἰς 
γῆν διὰ τὸ μὴ γενέσθαι αὐτὴν δούλην. ΕἸΙ͂δαίαν οὖν πό- 
ριεν] ἀλληγοριχῶς τὴν “Ταοδίχην [᾿. 5854 χαὶ ταῦτα μὲν οὕ- 
τως, ἡ δὲ ἔννοια τοιαύτη" τῶν πέντε, ὧν εἶπε μέλλειν ἀτπιελ- 

ϑεῖν εἰς Κύπρον, τρίτος ἀπελεύσεται ὅ ᾿ἄχάμας ὃ τοῦ Θη- 

σέως παῖς τοῦ λαβόντος τὰ ὅπλα τοῦ Αἰγέως ἐκ τῆς πέ- 

τρας. ἰ ὃ δὲ ᾿ἀκάμας ὀλίγαις ναυσὶ προσίσχει Θραξὶ Βισάλ- 
ταῖς καὶ ἐρᾷ τούτου Φυλλὶς ἡ ϑυγάτηρ τοῦ ἐχεῖ βασιλέως 
χαὶ ὃ πατὴρ αὐτὴν ἐγγυᾷ ἐπὶ προιχὶ τῇ βασιλείᾳ. ᾿χάμας 

ὅ πρὸ ----Ἑλληνας οτι. ΠῚ 8 ἀκάμαντε 83 20 ὕδρος 11 
88 Ἐ Ζηκοφῶν ([λιο. 5αϊ]ῖ, 40) 84 τὴν βασιλείαν α ; 

ὌΝ ΒΕ ΤΡ ΨΥ̓ῸΜ ΕΟ ΠΕΡ Βα ον 

ἜΑΡ. 6ρΡ. θ16. 
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δὲ βουλόμενος ἐλϑεῖν εἰς τὴν πατρίδα πολλὰ δεηϑεὶς παρὰ 
Φυλλίδος χαὶ τῶν ἐχείνης ὀμόσας ἀντιστρέψειν ἐξέρχεται. 
χαὶ Φυλλὶς αὐτὸν προττέμτεει ἄχρι τῶν Ἐννέα ὅδῶν χαὶ δί- 
δωσιν αὐτῷ χιβώτιον εἰποῦσα ἱερὸν εἶναι μητρὸς Ῥέας καὶ 
μὴ ἀνοίγειν αὐτό, εἰ μὴ ὅταν ἀπελπίσῃ τὴν πρὸς αὐτὴν 

ἄνοδον. ὃ δ᾽ ἐλθὼν εἰς Κύπριν ἐχεῖ χατῴχει. χαὶ τοῦ 
ταχτοῦ χρόνου διελθόντος ἡ Φυλλὶς ἀρὰς ϑεμένη χατὰ ᾿ἄχά- 
μαντὸς ἑαυτὴν ἀναιρεῖ, ᾿Αχάμας δὲ τὸ χιβώτιον ἀνοίξας 

φάσματι χρατηϑεὶς ἄνεισιν ἐττὶ τὸν ἵττττον χαὶ τοῦτον ἐλαύ- 

γων ἀτάχτως ἀπόλλυται" τοῦ γὰρ ἵππου σφαλέντος ἐκ τῶν 
ὀπεισϑίων μερῶν χατενεχϑεὶς τῷ αὐτοῦ ἐμπήγνυται ξέφει. 
οἱ δ᾽ ὑπ᾿ αὐτὸν χατῴχησαν εἰς Κύπρον. σπόρρις καὶ 

πόρτις ἡ δάμαλις διὰ δύο ρρ᾽ πόρτις γὰρ ἦν καὶ ἐχβολῇ τοῦ τ 
χαὶ πιλεονασμῷ τοῦ ῷ πόρρις. ἔστι δὲ ὁ στίχος χωλίαμβος, 
"δ πάϑος ἐστὶ τοῦ ἰἐαμβικοῦ μέτρου. οἱ δὲ μεταγραφεῖς ἢ 
χαὶ αὐτὸς ὁ ποιητὴς “υχόφρων δι᾿ ἑνὸς ᾧ γράψαντες ἀμα- 
ϑεῖς γραμματιχῆς τέχνης φαίνονται χαὶ προσέτι καὶ μετρικῆς 

ὡς ἀγνοήσαντες ὅτι χαὶ ὃ χωλίαμβος ὑπὸ τὸ ἰαμβιχὸν μέ- 
τρον τάττεται. χρεῖττον δὲ χωλεύειν χαὶ σχάζειν τὸν πόδα 
ἢ χαϑ'᾽ ὁλοχληρίαν τὸν λόγον εἶναι ἀμαϑέστατον ". 

491 ἣ ζῶσ᾽ εἰς “τδην" φεῦ, πῶς, ““ύχοφρον, ἀναχό- 

λουϑα γράφεις ἐναντία σύμπασι χαὶ σαυτῷ τελέον; ἄνω γὰρ 
εἰπεὼν σαῖς γραφαῖς μετροχρότοις 5664. ΑἹ. 816---818 ἤγουν 

χαράδρᾳ συμπεσεῖται χαὶ ϑάνῃ, ὅταν τὸ χαλλίττυργον Ἰλίου 
πέδον Ἕλλην στρατὸς πέρσειεν εὐσϑενεῖ χράτει, ταῦτα προει- 
πτὼν νῦν ἐναντίως λέγεις" τὴν γὰρ ϑανοῦσαν πρὶν πεσοῦσαν 
χαράδρᾳ αὖϑις ἀνιστᾷς καὶ νεχροῖς αὐτὴν πάλιν ϑνήσκουσαν, 
ὡς φής, συμφοραῖς τοῦ ουνίτου Θρήσσης ἐχίδνης προσ 

βολῇ τεϑνηχότος. Τ' 

499 τὸ δὲ Κρηστώνης (ἔχις) ὄφις Θρᾳκικός | ἀττὸ 
τόπου]... ὡς Εὐφορίων ἥ οἱ Πούνιτον υἷα τέχε τελω- 
μένῃ ἐνὶ ὥρῃ (ἵν. δ Μ). 856 ΣΚρηστώγης | τῆς Θρᾷχης [᾿ 
οὕτως γὰρ ἐχλήϑη ἀπὸ τῆς Κρηστώνης ΄ἄρεος καὶ Κυρήνης 
ϑυγατρός ἢ. 53 

12 ἐν κύπρω 11] ΑΡ. 21---29 γοΥΒΒ 28 (818) λεύσσουσαν 11 

81 ΙδΔ0. ἱπά. πλωμένῃ --- οἷ, 18023 
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502 ἐδνόφῳ ἀντὶ τοῦ γνόφῳ, δωριχῶς᾽ οἱ γὰρ Δωριεῖς ἘΜ θ0υ 

ἀντὶ τοῦ 7 ὃ τιϑέασιν." 3 
ὅ08 ἡ μόνῃ ζυγὸν" ἢ Πειρίϑους χαὶ Θησεὺς ὁ μὲν “᾽εὸς "βομ.Ὁ 1 144 

ὦν, ὃ δὲ Ποσειδῶνος | φιλίαν ττοιησάμενοι 1 συνέϑεντο ἀρ- ῬΙαῖ, ΤμοΒ5.80 
ὅ πάσαι 4ιὸς ϑυγατέρα. ἁρπάσαντες οὖν τὴν Ἑλένην παρατί- ] 
ϑένται ἐν ᾿Αφίδναις τῆς ᾿Αττιχῆς Αἴϑρᾳ τῇ Πιτϑέως μὲν 
ϑυγατρί, μητρὶ δὲ Θησέως. Κάστωρ δὲ καὶ Πολυδεύχης οἱ 
Διόσκουροι, οἱ 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

80 

501 ὅταν τεχόντος τοῦ 

᾿ἀἤχάμαντος αἰχμάλωτος δὲ 
ἡ Αἴϑρα. οἱ γὰρ Διόσκουροι 
διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης 
τὴν ὑπὸ Θησέως εἷλον τὰς 
᾿ϑήνας καὶ οὐδὲν ἔλαβον ἐκ 

τῆς Ἑλένης ἀδελφοὶ πορϑή- 
σαντὲς τὴν ᾿Αττιχὴν ᾿ διὰ τὴν 
ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης Αἴϑραν 
λαμβάνουσιν αἰχμάλωτον εἰς 
αἰσχύνην αὐτοῦ, ἥτις ἄρπα- 

γείσης πάλιν τῆς Ἑλένης ὑπ᾿ 
᾿Αλεξάνδρου συναπῆρεν αὐτῇ 
ἐπὶ Τροίαν. 

τῆς πόλεως εἰ μὴ Αἴϑραν 

τὴν Θησέως μητέρα πρὸς 

αἰσχύνην αὐτοῦ, ἥτις σὺν Ἑλένῃ εἰς Τροίαν ἦλϑε. 53 καὶ 
Ὅμηρος Αἴϑρη Πιτϑῆος ϑυγάτηρ (Γ 148) 5884 λυ- 
μένη τὲ βοῶπις. ὅϑεν αἰχμάλωτον εἶττεν αὐτὴν ὡς αἐχ- 
μαλωτισϑεῖσαν ὑπὸ τῶν Φιοσχούρων Τ' 

06 ἀνγτέποινα δὲ ϑυά- "εἰς ἀντίποινον τῆς ὑπὸ Θη- 
δος 58 ἀντὶ τοῦ τῆς ἀρ-͵ σέως ἁρπαγῆς τῆς Ἕλένης." 
παγεέσης Ἑλένης ] μόνῃ τῇ 

αἴϑρᾳ ζυγὸν δούλειον ἀμφήρεισαν οἱ τῶν ᾿41η- 
γαίων 1 πορϑηταί. 588 ὃ δὲ νοῦς οὗτος" ὅτε μετὰ τὴν 

χαϑαίρεσιν τῆς Ἰλίου ἡ Αἴϑρα τῷ πατρὶ ᾿Αχάμαντι τὸν 
ἹΜούνιτον δώσει, καὶ 5884 ὁ ἸΠούνιτος 5. ἀποϑανεῖται ἐν 
Θρᾷγχῃ. 585 

ὅ04 ᾿“χταίων λύκοι "οἱ Διόσκουροι 5888, χατὰ Θη- 
σέως Τ' στρατεύσαντες ἐπὶ τὴν ᾿Αἰχτὴν ---᾿“χτὴ δὲ ἐχαλεῖτο 
πάλαι ἡ ᾿Δττιχὴ (111) --- ἐφείσαντο πάντων τῶν ἐν τῇ 

πόλει πλὴν τῆς Αἴϑρας." διὸ χαὶ ϑαυμάσαντες οἱ 43η- 

γαῖοι  ΄ἄναχτας αὐτοὺς ἐκάλεσαν 5538, ἤγουν ϑεοὺς χαὶ Τὶ σω- 
τῆρας. 5555. ἕοΐ τῶν ᾿4“ϑηναίων ἅρπαγες | καὶ Ϊ πορϑηταί} Ῥ 5αρτ.κ, Ἵ 

8 λέγει δὲ ] τοὺς Διοσχούρους |. 54 ᾿Αχτὴ δὲ ἐχαλεῖτο ἡ ᾿“ττικὴ Ῥ 

22 ἁρπαγῆς τῆς 8'. 2128 μόνῃ δὲ 86 2 ὅτι 88 Δ καὶ] τότε Τ' 

81 ἐφείσαντο δὲ 885 
Ν, 
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ἢ. ἀττ᾿ ᾿Αχταίωνος βασιλέως ἢ ὅτι τὸ πλεῖον μέρος τῆς 4τ- 
τικῆς ἀχτὴ ἤτοι παραϑαλάσσιόν ἐστιν." : 

505 λεέστδε τὸ ἕνεχεν. 1.1. 58 

ἐρρέϑη πάλαι (88) ὅτι ὁ Ζεὺς 
χύχνῳ ὁμοιωϑεὶς ἐξ ὠοῦ, ὡς 
ληροῦσι, τούτους γεννᾷ, ὧν 
ἑχάτερος τῷ ἡμίσει τοῦ ὀστρά- 
χου τοῦ ὠοῦ περιχεφαλαίῳ 

ἐχρῆτο. 

ὅ06 στρόβιλον δὲ εἶπε 1 τὸ περιφερὲς διχότομον τοῦ 
ὠοῦ . 

501 ἔἜχόρση ν᾽ χόρση κυρίως ἡ μῆνιγξ λέγεται, νῦν δὲ ] τὴν 

χεφαλήν [ φησιν [ ὡς χαὶ Ἐμπεδοκλῆς ἐν τῷ περὶ Νεί- 
χους ὡς πολλῶν μὲν χόρσαι αναύὔχενες ἐβλάστη - 

σα νγἤ. οἵ, 8018 

808 τὰ δ᾽ ἄλλα ϑριπόβρωτος"  ϑρὶψ ὃ σχώληξ, 
ὅστις γίνεται ἐν τοῖς ξύλοις 1 5858 ἐπειδὴ τοιούτοις ξύλοις 
οἱ παλαιοὶ ἐχρῶντο ὡς ἀσφαλεστέροις τῷ μηδένα δύνασϑαι 
τὸ ξύλον τὸ ὑπὸ σχώληχος ὡς σφραγῖδα γεγονὸς {παρα- 
χοιξῖν). 5 ἄλλως [τὲ] 5885. πρὶν εὑρεϑῆναι τὰς χρυφίας 
σφραγῖδας οἱ παλαιοὶ ἐσφράγιζον ξύλοις [ ὑπὸ ϑριπῶν βε- 
βρωμένοις διὰ τὸ αὐτὰ ττολυχέντητα εἶναι. 5855: ϑρι- 
πόβρωτος σφραγὶς" τὸ ἑξῆς" ... 589 ὃ δὲ νοῦς 584 

ερὶ 

Ρ ὅ06 ὀστράχου | τοῦ φοῦ, 
ὅ ἐξ οὗ ἐγένοντο. 1 τούτου τοῦ 

φοῦ ἑχάτερος ἀντὶ περικεφε- 
λαέας ἐχέχρητο τῷ ἡμέσει. 558 

10 

20 

τὴν ἄλλην ᾿Αττιχὴν ὡς ἐσφρα- 
γισμένην παρείασαν μηδὲν λα- 
βόντες εἰ μὴ μόνην τὴν Α4Ἵ- 
ϑραν χαὶ ταύτην δι᾿ ἀτιμίαν 
Θησέως, ἥτις σὺν τῇ Ἑλένῃ 
εἰς Ἴλιον ἦλϑεν. 5538 

μόνην τὴν Αἴϑραν δουλώσαν- 
τες “χαὶ αἰχμαλωτίσαντες ἢ 
ἀντέποιγον τῆς Ἑλένης τὴν 
ἄλλην ᾿Αττιχὴν ὥσπερ ἐσφρα- 
γισμένην [ ἀσάλευτον | ἐάσουσι. 

11 ἐπειδὴ --- γεγονός ἘΜ 4656 (80. Ατ. ΤίΘπι. 427) 

80 περικεφαλαέα 11 
Βοΐββ. ὕσϑι. ΑὉ ΠΠ 8795: 

12 (ισ)μῆρεγξ τοαϊῦ ουτου ΑἹ]. 1]. 27 38 ῥ. 101 

18 κεφαλήν ἘΜ ὅϑθᾳςε ὡς -- Ὀ 65 ΡΡΕ 128 

11 ἐπειδὴ --- γεγονὸς | οἷς πάλαε ἐχρῶντο οὗ παλαιοὶ ὡς ἀσφαλεστέροις 
εἰς τὸ σφραγισϑῆναε 83 ΟΥη. 7' 

20 πρὲν | πρὸ τοῦ ἃ 

(ἀσάλευτον) παρεέασαν Ἷ οἷ. Τ' 
σφραγέδε περιδραμοῦνται 11 

ἐπειδὴ | εἶπε δὲ 

22 αὐτὸ πολυκέντητον 8 

280 ἀσάλευτον ἐάσουσε ] ϑριποβρώτω 

18 ὁ πάλαι χρησμὸς 

2ὅ παρέασαν 8 

Ερς (ΕΜ 54:4 
ΕΟῸ 915 929) 

ἘΡ 

ἘΜ 721: 

Αὐῖϑύ, ἃ. 8ῃ, 
8802 27 

Ρ 
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« 510 τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ἃ 
δὴ πρὸς ἄστρων ὃρό- 

»μον 58 ἅπερ 5888 ] ἔργα ] 59 

αὐτῶν, τὰ εἰς τοὺς ἀνϑρώ- 
πους 885 φυλαχτιχὰ χαί 5 εὐ- φι 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

ἃ δὴ πρὸς ἄστρων᾽ ἅτινα 
εὐεργετήματα, ἃ " δὴ" εἰς τοὺς 
᾿ϑηναίους ἐδείξαντο, ἀπο- 
ϑεώσουσιν αὐτοὺς χαὶ συν- 

αριϑμήσουσι τοῖς ἄστροις. 

10 

1ὅ 

20 

20 

ἑργετιχά, τῆς εἰς οὐρανὸν ὁδοῦ χλέμαξ ἔσται τουτέστιν εἰς 
οὐρανὸν ἥξουσιν. 58 οἱ γὰρ 4ίδυμοι εἰς τιμὴν τῶν Διοσκού- 
ρων χατηστερίσϑησαν, ὡς Εὐριπίδης φησὶν ἐν Ὀρέστῃ δι᾽ 
Ἕλένην 86ᾳᾳ. 1681 ἣ δ᾽ --1085 χρεὼν χαὶ μετ᾽ ὀλίγα 5664. 

1088 ἐγὼ ὃδ᾽---1090 ϑαλάσσης. 

511 τοῖς ἡμιϑνήτοις" χαὶ Ὅμηρος ἄλλοτε μὲν 
ζώουσ᾽" ἑτερήμεροι (λ 808) γὰρ ἦσαν. 58 
“«Ἱαπερσίοις δὲ | τοῖς 41ι-} ᾿Ααπερσίοις παρὰ τὸ πέρσαι 
οσχούροις ]. “ἃ γὰρ πόλις] τὴν ἄν πόλιν ““αχωνιχήν. 
“Ἱαχωνιχή. ἢ τοὺς πολεμι- [ἢ παρὰ τὸ πέρϑειν τοὺς λα- 
χοὺς παρὰ τὸ πορϑεῖν τοὺς οὺς ἤτοι πολεμικοῖς ἢ. 

λαούς. 58 

ἘΜ 48054 οὗ, 
Β0, Ρίμα. Ν᾿ 
Ζ 108.112. 

511 τοῖς ἡμιϑνήτοις" ἡμιϑνὴς χαὶ ἡμέϑνητος δια- 
φέρει" 1 ἡμιϑνὴς μὲν λέγεται ὅ ψυχορραγῶν χαὶ ἤδη τὸ 
ἥμισυ ϑανών 1 ἡμίϑνητος δὲ ὁ τὸ ἥμισυ ἔχων ϑνητὸν χαὶ 
τὸ ἥμισυ ἀϑάνατον ἤτοι ἡμίϑεοι ἢ ὃ ἡμέραν ὧν ἐν τοῖς 
ζῶσι χαὶ ἡμέραν ἐν τοῖς νεχροῖς ὡς οἱ Διόσχουροι. ἡ δὲ Ἶ 

ἱστορία τοιάδε" Τ' [ γαχίένϑου ἀδελφὸς Κυνόρτης, Κυνόρτου Δ». οἷ]. Πππὶ 
δὲ παῖς Περιήρης, οὗ καὶ Γοργοφόνης τῆς Περσέως χατὰ 116-ἰδὲ ' 

Στησίχορον Τυνδάρεως, Ἰχάριος, ᾿φαρεὺς χαὶ ““εύκιτίτος, ἢ 
᾿Αφαρέως δὲ καὶ ᾿ρήνης τῆς Οἰβάλου | ἢ 'ἄρνης 1 τῆς «4ἐ- κοι. Ἐατ. ΟΥ., 
όλου  ΑΑἰϊγγεὺς καὶ Ἴδας, “ευχίτπου | καὶ Φιλοδίχης τῆς ἜΜ ΤΗΝ 
᾿νάχου Τ Φοίβη καὶ Ἱλάειρα, χάρου χαὶ Περιβοίας νηΐδος ᾿ 
υἱοὶ πέντε χαὶ ἡ Ὀδυσσέως γυνὴ Πηνελόπη Τυνδάρεω χαὶ λ 398 Ἶ 

16 Δακωνιεκή 508. ΠΒ ὅ85 Ὀ]ά. ἀρ. Η68. (βου αύ. 14. 87) 

1 τὸ δὲ ---- Ἴ ἥξουσιν ροδϑύὺ ἡμέσει 1881 8 

ὅ φιλικὰ εὑρετικὰ 8 8. καταριϑμήσουσε 11 
ϑαλάσσης οἴη. ὦ (16θ85) λαμιπρὸν ἄστρον ὃταΊ 14 οἵ. Λαπέρσαε Ἠθ8. 

16 πορϑεῖν οἷ. 50}. Ὁ 20 άρνης 1 "Αρνη αὖ 50}. Β Β ὅ81 (δῦ, Ἂ 
111 28731) οοαΐοθ8 ΒΟ} 0111 Ἐαυὶ ρ᾽ αϊ5 (Δ ρήνη βονγ.). πδης ΟΘθ 811} ἢ] ἴαπὶ οατα Ἵ 

Π|ὼ ΑΘΟ]1 (ΕΜ) οοπίπα!ϊς 21 λυγκεὺς οὔ υγκ ἰοΐο ΒΟΒΟ]1ο 17 
Ἰνάχου ΑροΟ]]οάοΙο ΠΙῚ 1117 ὐἱρθαϊτ Αορίαβ : 

4 αὐτοῖς ἢ οἷ, 611 

10 (1058) ἐγὼ --- 1090 

καὶ --- ᾿- 
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«Τῤγδας Κάστωρ: χαὶ Πολυδεύχης 1 ἐκ δὲ Διὸς Ἑλένη Ἰ οἱ 
Κάστωρ τε χαὶ Πολυδεύκης Φοίβην χαὶ Ἰλάειραν ἁρπάσαντες 
ἔγημαν. χαὶ Πολυδεύχους μὲν χαὶ Φοίβης γίνεται παῖς 

Ἱηνησίλεως 1 ἢ ἸΠνησίνοος χαὶ ἱ ὠσίονος Τ' Κάστορος δὲ χαὶ 

ὅ Ἱλαείρας ᾿Ανώγων ] ἢ “ἄναξις χαὶ “ὐλοϑόη Τ. ταύτας δὲ οἱ 

10 

20 

2 

“ιόσχουροι οὗτοι ἀπὸ εσήνης ἁρπάσαντες ἔγημαν. ἐλά- 

σαντες δὲ καὶ βοῦς μετὰ Ἴδα χαὶ “ιγγέως ᾿Αρχαδικὰς με- 

ρέσαι ἐπιτρέπουσι τῷ ἴδᾳ, ὃς τεμὼν βοῦν εἰς δ΄ μέρη 
ἡτοῦ" πρῶτον εἶπε φαγόντος τὴν ἰδίαν μερίδα εἶναι τὸ 
ἥμισυ τῶν βοῶν χαὶ τοῦ δευτέρου τὸ λεῖπον τῆς ἀγέλης. 
αὐτὸς οὖν ὁ Ἴδας τὴν ἰδίαν μερίδα χατέφαγε χαὶ τὴν τοῦ 
ἀδελφοῦ καὶ τοὺς βόας ἤλασεν εἰς Ἰεσήνην. στρατεύσαν- 

τες δὲ οἱ Διόσχουροι χαὶ τὴν ἀγέλην ἐχείνην τῶν βοῶν 
ἤλασαν καὶ ἄλλα πολλὰ χἀχείνους ἐλόχων. “Τιγγεὺς δὲ ἐδὼν 
Κάστορα ἐμήνυσε τῷ ᾿ἴδᾳ, ὃς καὶ κτείνει αὐτόν. Πολυδεύχης 

δὲ διώχων. αὐτοὺς τὸν “ιγγέα χτείνει δόρατι, ὑπὸ δὲ τοῦ 
Ἴδα 1] στήλῃ λιϑίνῃ ἀπὸ τοῦ ᾿Αφαρέως τάφου βληϑεὶς 1 τὴν 
χεφαλὴν σχοτισϑεὶς πέττει. Ζεὺς δὲ Ἴδαν χεραυνοῖ, Πολυ- 
δεύχην δὲ ἀϑάνατον ἔμελλε ποιεῖν" ὃ δὲ αἱρεῖται [ ϑνήσχειν 
ἡμέραν καὶ ἡμέραν ζῆν ὁμοίως τῷ ἀδελφῷ ἢ καϑ᾽ ὁδλόκλη- 
ρον εἶναι ἀϑάνατον. χαὶ ὃ Ζεὺς τοῦτο αὐτοῖς χαρίζεται [ ὡς 
χαὶ Ὅμηρος ἄλλοτε ---τεϑνᾶσι χαὶ τὰ ἑξῆς (λ 803). ἑτὴν δ᾽ 

Γ΄.199 

5. δὅ8 

56}. Ῥιπᾶ. Ν 
Νὰ ἃ 

10. 

ἱστορίαν τῶν Δ΄ιοσχούρων χαὶ ] Στασῖνος ] ὃ τὰ Κύπρια τπτε- ἜΡτΟΟΙ. ομγοβί. 

ποιηχὼς γράφει 8664ᾳ. γιν. ἀῖψα ---Πολυδεύχεα ἡ δι- 

πιτύχοις᾽ ἔφην πρώην τὴν ἱστορίαν ὅτι χατά τινας ἔχ τοῦ 
ὠοῦ τρίδυμοι ἐγεννήθησαν Ἑλένη ἐχαὶ" Κάστωρ χαὶ Πολυ- 
δεύχης, χατά τινας δὲ οὐχ ἐκ τοῦ ὦὠοῦ, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς “ήδας 

αὐτῆς" χαϑ᾽ ἑτέρους δὲ ἐγεννήϑησαν ἐκ τῆς «“ήδας "μὲν 
Κάστωρ μόνος χαὶ Πολυδεύχης ἐν ἀστέρος μορφῇ μιγέντος 

αὐτῇ τοῦ 4)ιός, ὅϑεν διπτύχους αὐτοὺς λέγει, ὕστερον δὲ τὴν 
Ἑλένην μόνην ἔφασαν ἐχ τοῦ ὠοῦ γεννηϑῆναι (499). 

1 λήδας τιμάνδρα, ἣν ἐχεμος (ἔχενος Ὁ) ἔγημε, καὶ κλυταιμνήστρα 

(ΑΡ. 1.1, 126), κατά τινας δὲ καὶ ἑλένη σὺν κάστορε καὶ πολυδεύκεε (Β0ἢ. 

Επι. 1.1... καϑ'᾿ ἑτέρους δὲ οὗτοι διὸς ὑπῆρχον (λ 298), οἱ --- 11, ἃ τηᾶτρ. 

4 Μνησίένοος --- | οἷ. Ῥαῦβ. Π| 225. Ἄἄναξις καὶ Μνασένοος ἀσίνεως ὃ 

ὠσένεος γί οἵη. γ2 γ“'Αἀσιναῖος Ἷ 9 πρώτως 11 10 ἐκ 11 ὃ. δὅ8 
28 Στασῖνος Ῥῃοί. 1 8192 8ὅ 24 δεινοῖς δηΐθ (ὅ) ὀφϑαλμοῖσεν οτη. 

50}. ῬΙπᾷ. 

Ἔροῃ, Ῥίπα, Ν 
Χ 108 
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ὅ18 στείλαις ἀρωγοὺς 588 σημειωτέον δὲ 58) ἐν τῷ 
εἰπεῖν στείλαις ἀρωγοὺς ἐδήλωσεν ὅτι ἀχουσίως ἡ Ἕλένη 
ἡρπάγη χαὶ εἰς βοήϑειαν αὐτῆς μὴ ἐλθεῖν τοὺς Διοσκού- 

Ῥ ρους. 858 ὅ χρὲξ 558554 δὲ 5 ὄρνεόν ἐστι ϑαλάσσιον | 5555, σπτοι- 
ὄ 

1 

20 

2ὅ 

κέλον 58 ἴβιδι ἐοικὸς 555584 ὡς Ἡρόδοτος (11 76) 56.ὡ ἔστι δὲ 
ἦἶβις 5558. ὄρνεον 8588 περὶ τὴν “ἴγυτττον ῥδυτταροφάγον. Καλ- 
λέμαχος δὲ 5558, ἐν τοῖς 5584 Περὶ ὀρνέων φησὶ τοῖς γαμοῦσι 
δυσοιώνιστον εἶναι (ἶν. 1005 9). χαὶ Εὐφορίων 5855} ἐν 5981 
ἀΑἀπολλοδώρῳ 5558 ποικίλον 88) οὐδὲ μέλαθρον ὀρχί- 
λος ἔπτη 5858 Κύζικος 88 ὃν δ᾽ ἤεισε καχὸν γάμον 
ἐχϑομένη κρέξ (ἶν. 4. χρεκὶ δὲ τῇ Ἑλένῃ τουτέστι τῇ 
χαχονύμφῳ . 5558. ἔἜχρεχὶ δὲ τὴν Ἑλένην παρειχάζει διὰ 
τὸ δύσγαμον χαὶ χαχόνυμφον γενέσθαι. Τ 

δισάρπαγον δὲ αὐτὴν εἶπεν, δισαρτιάγῳ᾽ δεύτερον γὰρ 
ἐπειδὴ ὑπὸ Θησέως καὶ ᾿41λε- 
ξάνδρου ἡρπάγη. φησὶ δὲ ὁ 
Ἑλλάνικος ἑπταετῆ οὖσαν “λέ- 
γὴν ἁρπαγῆναι ὑπὸ Θησέως 
(ἨΘῚΙ 558), Ζοῦρις δὲ λέγει 

ἡρπάγη, ὑπὸ Θησέως πρότε- 
ρον ἑπταἑξτὴς “οὔσαϊ, ὥς φη- 
σιν ἙἭ. λλάνιχος. Δοῦρις δὲ 
ἀποδοϑῆναι αὐτήν φησι τε- 
χοῦσαν τὴν ᾿Ιφιγένειαν, ὡς 

ἀποδοθῆναι αὐτὴν τετοχυῖαν] ὄπισϑεν εἶπον πιλατυτέρως 
τὴν ᾿Ιφιγένειαν (ἴΌ. Π| 470). 5585} (108. 148. 188). χαὶ πρῶτος 

μὲν ἅρπαξ αὐτῆς Θησεύς, δεύ- 
τερος δὲ ὃ ᾿“λέξανδρος. 

ὅ14 μηδὲ πτερωτὰς" πτερωτὰς τὰς ναῦς εἶπε διὰ 
τὰς κώπας ἢ διὰ τὰ ἱστία. 58 

516 τὸ δὲ εἰς Βεχρύκων λείπει τὸ ὡς ἵνα ἢ 5554 μηδ᾽ 
ἐπὶ νηῶν ἔλθοιεν 5586 ὡς πρότερον 588, εἰς Βεβρυχίαν 585 55 
συμπλέοντες τοῖς λοιποῖς ᾿ἀργοναύταις Τ' ὅτε καὶ ἅμυχλον χατ- 
ἐπύχτευσαν. τὴν Τροίαν Βέβρυχές ποτε ᾧχουν, ὅϑεν 55 5, 
διὰ τὸ ἔϑνος 88 χαὶ Βεβρυχίαν αὐτὴν καλοῦσιν 5584 ὡς χαὶ 
τὸ 866. 1470. Δίων δὲ χαὶ Κοχχειαγνὸς τοὺς Ναρβωνησίους 

Βέβρυχας γράφων λέγει Τ οὕτω τῶν πάλαι μὲν Βεβρύ- 

8 δυσοεώνεστον ἰθχ. ΗδΓ. Π| Τθ 34 πτερωτὰς --- Β0ἢ. ῬΙπα. Ο ΙΧ 86 

9 ὧδε 8 ὀρχέλοχος γ2 γῖ τη 10 δὴ εἶδε 53 

ὃ γὰ γι τὰ" 14 δυσάρπαγον 8 19 δώροις 8 

βρύκων α βεβρύκων δέψειαν ἐκβακτηρέαν ΠῚ 

11 ἐρεχϑομένη 

21 Βεβρυκέαν | βε- 

ἀν αὐ ΣΝ δ μὼ-. 5. 
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χων, νῦν δὲ Ναρβωνησέων ἐστὶ τὸ Πυρρήναιεον 808. Ὁ 8885᾽ 

ὄρος. [ τὸ δὲ ὄρος τοῦτο χωρίζει Ἰβηρίαν χαὶ Γα- 
λάτας (ὉΟΤ». 189 Βο.). Ἐἐχβατηρέίαν αἰγιαλὸν | ἔκχ- 

βασιν [“. 
ἂν» 

517 μηδ᾽ οἱ λεόντων" τοὺς ᾿Ἰφαρέως παῖδας λέγει 
λεόντων δὲ τῶν Διοσχούρων. 538 ἡ 

ἔννοια ὄπισϑεν ἐρρέϑη πλατυτέρως. Τ' 

519 ᾿Ενυώ | ἐπίϑετον Ἥρας παρὰ τὸ ἀνύειν χαὶ φο- Ε 892 Ἑ6 

γεύειν ὡς πολεμιχὴ [ ̓ νυώ καὶ Ἐνυώ. χαὶ μυϑιχῶς μὲν κῶς 
οὕτως, ἀλληγοριχῶς δὲ ἡ πάντα ἀνύουσα καὶ τρέφουσα χαὶ 
τελειοῦσα᾽ ἡ αὐτὴ γάρ ἐστι τῷ συμμιγεῖ χαὶ εὐχράτῳ ] ἀέρι]. Ἐ6 3475 
τριγέννητος ϑεὰ ἡ 4ϑηνᾶ,Ιτριγέννητος ἡ ᾿41ϑηνᾶ ] μυ- 
ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῇ σελήνῃ, ἡ ϑικῶς Τ' ὅτε ἐν τῷ Τρίτωνι 188ιο 
δὲ σελήνη τριταία φαίνεται] ποταμῷ | “Ἰιβύης | ἐγεννήϑη  ΑΘΒ68. Ευπα. 
ἀπὸ συνόδου ἢ ὅτι Τριτογέ-} " ὡς" καὶ Ὅμηρός φησι | κἂν ὅ5 

γειά ἐστιν 8588 ὡς χαὶ Ὅμηρος] οὐ μυϑιχῶς Ὁ Φιὸς ϑυγά- 188ιτ 
(4 ὅ15) ἢ ὅτι τριτὼ καλοῦσι [Ϊϊτὴρ κυδίστη Τριτογέ- 
τὴν κεφαλὴν οἱ Βοιωτοί, ἐχίήνεια ] καὶ Αἰσχύλος μυϑιχῶς 

δὲ τῆς χεφαλῆς τοῦ Διὸς εἶτ᾽ ἀμφὶ χεῦμα γενεϑ- 

ἐγεννήϑη αὕτη ἢ ὅτι ἡ αὐτήλίου σπόρου Τρίτωνος ἐν 
ἐστι τῇ ψυχῇ 5 τριμερής δὲ τόπτῳ «“ιβυστιχῷ (Ἐπὶ. 289. 

αὕτη ἔχει γὰρ τὸ λογικόν, τὸ 2388) Τ' ἢ ὅτι χατὰ Καλλισϑέ- 188ι4 
ἐπιϑυμητιχόν, τὸ ϑυμιχόν. 5585} γην τρίτῃ τοῦ μηνὸς ἐγεννήϑη, 

διὸ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις “ἡ τρίτη" ἱερὰ τῆς" ᾿4ϑηνᾶς. ἢ 
ὅτι ἐκ τῆς τριτοῦς χαὶ τῆς χεφαλῆς ἐγεννήϑη" τριτὼ γὰρ 
βοωτιχῶς ἡ χεφαλή. ἢ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῇ σελήνῃ, ἡ δὲ 
σελήνη ἀπὸ συνόδου τριταία φαίνεται. ἢ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι 
τῇ ψυχῇ, τριμερὴς δὲ ἡ ψυχή" ἔχει γὰρ λογιχόν, ϑυμιχὸν 
Ἐχαὶ" ἐπιϑυμητιχόν. ] ἢ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῷ αἀέρι᾿ τρίτος δὲ Ῥίοα. 1 12 
ὁ ἀὴρ γεννᾶται χαὶ μετατρέπεται ἔαρι, ϑέρει, χειμῶνι" | τὸ ἴν. 11 

γὰρ παλαιὸν τριμερὴς ἦν ὅ χρόνος [. ἢ ὅτι ἡ αὐτή ἐστι τῇ ἘΟ 158: 
φρονήσει | γεγνηϑεῖσα ἐχ τῆς τριτοῦς χαὶ τῆς χεφαλῆς. μεν: πολς 

1 

12 --- οἵ. ἘΜ Ἰθῖ4 

1 πυρηναῖον [1 ΒοΙΒΒ. ἃ. ]. 2 γαλατέαν 11 1ὅ ἐκ 8 
τριγένεια 8 210 »᾽ χόποις λιβυστικοῖς [1 
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τρεῖν παρέχουσα τοῖς ἐναντίοις. ] ἢ ὅτι χατὰ 4ημόχριτον ἐΡΕῚ (οι, 

τρία ταῦτα χαρίζεται, βουλεύειν χαλῶς, χρίνειν ὀρϑῶς, ἠῤλρὺν 
τειν διχαίως. 

ὅ20 Βοαρμέα δὲ χαὶ 10γ-] Βοαρμία παρὰ τὸ ἁρμόσαι 
ὅ γᾶτις παρὰ Βοιωτοῖς 585 χα-᾿ χαὶ ζεῦξαι εἰς ζυγὸν καὶ ἄρο- 

λεῖται χαὶ 5 τιμᾶται. 5858 Ὅ μο-ἵτρον βοῦς Τ' ἡ αὐτὴ γάρ ἐστιν, 
λωὶς παρὰ Θηβαίοις. καὶ δ] ὡς ἔφην (18738), τῇ φρονήσει. 
Ζεὺς παρ᾽ αὐτοῖς Ὁμολώιος οὕτω δὲ τιμᾶται παρὰ Βοιω- 

Ρ χαὶ πύλαι Ὁμολωίδες. ] Βίέα]τοῖς. καὶ “Ζογγάτις ὁμοίως 
10 δὲ ἐσχυρά. |} 5 5. [ .“ογγὰς γὰρ ἡ χώρα 

Βοιωτίας 58. Ὁμολωὶς δὲ τιμᾶται παρὰ Θηβαίοις. 1 "Ὅμο- Αφδοβ. 
λωέδες γὰρ πύλαι Θηβῶν" | ἀπὸ Ὁμολωίδος τῆς Νιόβης ϑυ- Ξοι. ἴν. 

(δ) γατρός [11. ἐΒέα ἡ || δυνατή [ἢ. 54 ἢ ὅτι τριγέννητος 
ϑεὰ ἡ ᾿4ϑηνᾶ. Καλλισϑένης γάρ φησι τρίτῃ τοῦ μηνὸς 

1ὅ ψεννηϑήνδε, διὸ καὶ παρ᾽ ᾿4ϑηναίοις ἡ τρίτη ἱερὰ αὐτῆς 
χαλεῖται. ἢ ὅτι παρὰ τῷ Τρίτωνι ποταμῷ γεννηϑῆναι {λέ- 
γεταῖδ, ὅϑεν καὶ Τριτογένεια. ὡς καὶ Ὅμηρος Διὸς ϑυγά- 
τηρ κυδίστη Τριτογένεια (4 δ18). 5 

521 χειρώναχτες οἱ διὰ τῶν χειρῶν ἐργασάμενοι ἔχαὶ 
20 χτίσαντες ἢ τὸ τεῖχος τῆς Ἰλίου, μυϑικῶς" λέγει γὰρ 1 Ποσει- 552 Ῥ 

δῶνα καὶ ᾿πόλλωνα!. ἡ δὲ ἱστορία δήλη, “τὰς δὲ ἀλλη- 
γορίας ὡς πολλὰς καὶ ἀχρησίμους ἐνταῦϑα ἐατέον. διπλοῖ 

περισπαστέον, διπλός δὲ χυρίως καὶ ἐξ αὐτοῦ διπλοί ὀξυ-- 
τόνως. Τ 

25 22 Τρύμας" Κρῶμνα δὲ χωρίον Κορίνϑου. 5354 ἄλ- 
λως 58.. Κρῶμνα πόλις Παφλαγονίας, ἐν ἡ Ποσειδῶνος ἱερόν 

ἐστιν. 5583554 ἔστι δὲ χαὶ Κορίνϑου τόπος ὡς χαὶ Καλλί- 

μαχος 85 ἐν Σωσιβίου 58 νίχῃ τῇ μὲν Κρωμνέτην (Ρ. 2199 

Ῥ 80}1.) 5888. ΖΖρύμας δὲ | ὁ πόλλων | 55584 παρὰ Πἤιλη- 

10 ὅτε --- Τριτογένεια 560}. ΡΙπηά. Ρ ΤΥ͂ 8ὅ 

1 Θηβαίοις 6 ΤΊ ἀϑηναίοις 8 Ὁμολώεος Ὑγορέζοϊ, 1 ὁκολωὲς 

9 πύλαι Ὁμολωέδες 6 Τ | πύλαιος ὁμολωὶς 100 ἡ χώρα ] χωρέον {Π ἐστε 

χώρα Ἷ 14 μηνὸς οἵ. ἘΜ 1014: φϑίέγοντος 5608. Θ 39 (Ρμοΐ. Ὑϑα1α.) 

2ὅ χώρα ἃ 28 νέκητῇ 8 

86) 

: 

«ἀρὰ νὰν μδὸνιυνν, οὐδόνωι,-.».ὄ μων τ ὩΣ 
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σίοις 585 τιμᾶται Β Πρόφαντος δὲ | ὁ Ποσειδῶν παρὰ 
Θουρίοις 5884, Ἡρόδοτος δὲ ταῖς ἀληϑείαις ἢ οὔ φησι χτέσαι 
αὐτοὺς τὴν πόλιν, ἀλλὰ “αομέδοντα χρήματα χαταϑέμενον 
εἰς τὰς οὐσίας αὐτῶν ἀναλῶσαι 5585 ταῦτα 5358, ἤτοι 5 εἰς 
τὴν τῶν τειχῶν χατασχευήν 85554. 

ὅ28 ψευδωμότῃ τῷ ““αομέδοντι διὰ τὸ ὀμόσαι δοῦναι 
Ἡραχλεῖ τοὺς ἀϑανάτους ἵππους ἤτοι τοὺς ἀρίστους καὶ 
ἐνεργεστάτους χαὶ μὴ δοῦναι σώσαντι Ησιόνην ἐκ βορᾶς τοῦ 
χήτους (2910). χαχῶς δὲ εἶπε χοιράνῳ ὀφείλων εἰπεῖν τυ- 

ράννῳ ἢ βασιλεῖ. 1 χοέρανος γὰρ ὃ διχτάτωρ λέγεται | τύραν- ἘΘ 888: ὅ838ι 
γος δὲ ὁ βίαιος μόναρχος, βασιλεὺς δὲ ὃ ἐννόμως καὶ δικαίως 
χρατῶν!. δείχνυσι δὲ χαὶ Ὀρφεὺς τὴν τούτων διαφορὰν 

οὑτωσὶ λέγων ἐν ταῖς 4ΦΙωδεχαετηρίσιν ἔστι. δ᾽ αὖ τις 
ἀνὴρ ἢ κοίρανος ἠὲ τύραννος ἢ βασιλεύς, ὃς τῆ- 

μος εἰς οὐρανὸν ἵξεται αἰπύν (ἴν. 28). 

ὅ24 ἕν ἦμαρ ἀρχέσειξ᾽ 85 {τὸ ἑξῆς 558) εἰ 5 στρα- 
τεύσειαν, φησὶν 1 οἱ περὶ τὸν Ἴδαν 1 οὐχ ἀνϑέξονται αὐτῶν 
τὰς χεῖρας τὰ τείχη οὐδὲ πιρὸς μέαν ἡμέραν 585 85. 

ὅ20 Κάναστρον ἄχρον {μεϑόριον) Θρᾷχης χαὶ αχε- 
δονίας ϑίορῃ. Καναστραῖον᾽ Κάναστρον | ἀχρωτήριον 
μεϑόριον Παχεδονίας καὶ Θρᾷάχης οὗ πλησίον ᾧχησαν οἱ 

Τίγαντες [. 5585, λέγει δὲ νῦν τὸν Ἕχτορα διὰ τὸ γενναῖον, 
διὸ χαὶ ἐγχώριον αὐτὸν εἶπεν. 54 

δυσμενῶν δὲ μοχλὸν ἀντὶ] "τὸ χατὰ τῶν δυσμενῶν ὀχύ- 

τοῦ ἀσφάλειαν χατὰ τῶν δυσ-ἴρωμα χαὶ ἀσφάλισμα. 
μενῶν τὸν Ἕχτορα ἔχοντα |. 558 

8 -- Βοῃ. Τ' Φ 444 

2 “Ἡρόδωρος Ηεγηε τειχίσαι Μειοῖϊ. 1.1. (αὐ νἱά. 698 58 602 ΒέΘρΗ. 58 
Τ' 486 50}. οΥρ. Α Π1|402. 8 αὐταῖς 8 ποσειδῶνα καὶ ἀπόλλωνα ὃ οπι. ς 

λαομέδοντος 88 {τὰ χρήματα “οοτίδτη ρθοππηίδιη᾽ 8οἷ.. 7εγφ. ΤΙ 610 
ῬΙῸ]]. 20 καταϑεμένου 83 4 ἐκ τῆς αὖ οτη. ὁ “δα᾽ 56}. Υοτρ. 
ὁσίας 8. ϑυσέας ὃ οτα. ὁ ᾿Βδοῖὰ δοϊοπδ᾽ 8οῖ,. Κορ. ροϑῦ αὐτῶν “ἱτητηϊποηίί- 

Ὀυ5 Μυγ5115᾽ 80]... γέγρ. ὅ τοῦ τείχους 55 α ὃ ΟΤη. ὁ 11 βιαίως 11 
χ 

οἵ, 6 μοναρχῶν Ὁ μογαρ ν2 μονάρχης γὶ οἵ, ΕΑ 18 δ ἔσται ὁ 
16 »ὲς γ1 10 ἑξῆς ἐξ οὗ 11 Ν ἀνέξονταε 19 {(κεϑόριονν 

Θ 80}. 1] 2ἠ ἠὀ  κάναστρα {Πα τηῦ οἵη. 88: 21 μέσον8 5 ἀπὸ 5 
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ὕ28 καὶ τὸν πρῶτον τὸν Πρωτεσίλαον" πρῶτος γὰρ 
ἀποπηδήσας τοῦ πλοίου πρὸς τὸν Τρωιχὸν αἰγιαλὸν ἀνῃ- 
ρέϑη ὑφ᾽ Ἕχτορος (110:18). Τ' 

ὅ29 μαιμῶντα ἕαΐἱμῶντα 

ἐξ αὐτοῦ προσϑήχῃ τοῦ μὶ μαιμῶντα (1111). 
ἘΞ χαὶ αἵματος διψῶντα καὶ 

ποιμνίων 
Ρ ἀλάστορα 5558 | τὸν ὀλετῆρα 5888 τῶν Ἑλλήνων | ποι- 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

μνέων δὲ εἶπεν, ὅτε χαὶ ὃ ποιητὴς ποιμένα τὸν βασιλέα 
(.,41 268) καλεῖ 5585, ποίμνια δὲ τὸν ὑπ᾿ αὐτῶν λαόν. Τ' 
γράφεται χαὶ τοινέων 5888 
τῶν ἐληλυϑότων ποινὴν ἀτται- 
τῆσαι παρὰ τῶν Τρώων ὑπὲρ 
τῆς Ἑλένης. μᾶλλον δὲ χρὴ 
τοῦτο ἀχούειν ἐπὶ Ἕχτορος. 
τινὲξ δὲ ἐπὶ Πρωτεσιλάου 
ἀχούουσι τὸ ποιμνίων ἀλά- 
στορα τὸν πορϑοῦντα τὰ 
ποίμνια τῶν Τρώων. 5855 58 

γράφουσι δὲ καὶ ποινίων 
Ἐὰἀντὶ τοῦ: τῶν ἐλθόντων 
ἀποτῖσαι ποινὴν τοῖς Τρωσὶν 

ὑπὲρ τῆς ἁρπαγῆς τῆς Ἑλένης 
τῆς γενομένης ὑπ᾽ ᾿4λεξάν- 
ὅρου. τινὲς δὲ τὸ ποιμνέων 
ἀλάστορα ἐπὶ Πρωτεσιλάου 
λαμβάνουσιν ἤγουν τὸν πορ- 
ϑοῦντα τὰ τῶν Τρώων πτοί- 

μνια. χρὴ δὲ τοῦτο μᾶλλον 
λαμβάνειν ἐπὶ Ἕχτορος. 

80 οὗ δή ποτ᾽ αἴϑωνα κίρχον τὸν Πρωτεσίλαον ] καλεῖ 
5550 ἵγα γίγαντα τὸν Ἕχτορα ἀχούσωμεν 5. ἱστορεῖ δὲ Σοφοχλῆς 
ἐν Ποιμέσιν ὑπὸ τοῦ Ἕχτορος ἀναιρεϑῆγαι τὸν Πρωτεσίλεων 
(ἐν. 455 Ν), ὁμοίως δὲ χαὶ Ζ4ημήτριος ὅ Σχήψιος χαὶ παρ᾽ 

Ὁμήρῳ γράφεσϑαί {φησιν (ΒῊΘ ΙΥ͂ 882 πη) τὸν δ᾽ ἔχτανε 
φαίδιμος Ἕχτωρ νηὸς ἀποϑρώσκχκοντα (Β 101). ἔστι 
δὲ τοῦτο ὑπερβατόν᾽ οὗ δή ποτε χίρχος ϑρασὺς πρῶ- 

Ρτα ] χινήσει δόρυ πήδημα λαιψηρὸν διχών ἀντὶ 

80 

τοῦ ἐχβὰς 5558 ἐχ γηὸς 58 πρῶτος 5858 εἰς γῆν 5 χαὶ πη- 
δήσας 5855. 

ἐδόϑη τοῖς Ἕλλησι πρῶτον σφαγῆναι τὸν ὃς χαὶ πρῶτον 
πατήσει ἐξελϑὼν τοῦ πλοίου εἰς τὸν Τρωιχὸν αἰγιαλόν. 
ἐξελθόντα δὲ πρῶτον τὸν Πρωτεσίλαον ἀνεῖλεν ὅ “Ἔχτωρ 
(241). 

8 αὐτοῦ ὃ οΥη. ας Ν αὐτῷ νΕὶ] αὐτὸν 10 ποινὰς 8 24 γρά- 
φει δ Π' δ᾽ ομη. 8 28 ἐκβολήσας 85 ( ἐκμολήσας αὖ μολήσας ΤΖ. 
Απίρῃ. 8:5) ᾿ 

Ι κέρχον τὸν Πρωτεσίλαον [. χρησμὸς γὰρ 5αρν.5ο 

ΟΕ ὙΕΡ  ὍΑΣ 
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Ρ 82 Γραιχκῶν ἄριστος ὃ Πρωτεσίλεως ᾿ 8858 Γραι- 

χοὶ γὰρ πρότερον οἱ τῆς Ἑλλάδος ἐχαλοῦντο, ὕστερον δὲ ἀφ᾽ 
Ἕλληνος ἐχλήϑησαν Ἕλληνες Ὑ. 

Ρ ᾧτινι τοὺς τάφους ἑτοιμάζει] 
ὅ ἡ τῶν ολόγχκων ἀχτὴ ἐπὶ 

ᾧτινι ἐκ παλαιᾶς εἱμαρμένης 
ἑτοιμάσει τοὺς τάφους ἡ 

τῆς Θρᾳᾷχης χαὶ (ἡ) ἄχρα 7α- 
ζουσέα προέχουσα τῆς Χερο- 
γήσου 588) ἔστι δὲ ἡ ]Παζουσία 

εὐπρετὴς χαὶ εὔϑετος ἀχ- 

τὴ καὶ ὃ πετρώδης χαὶ ὀχϑώ- 
δης αἰγιαλὸς τῶν Ζ ολόγκων. 

ἀχρωτήριον Ἔλεοῦντος. 8 

10 χερσαίου δὲ κέρως τῆς Χερονήσου. 5 ἐχεῖσε γὰρ ἐχη- 
δεύϑη χατ᾽ αὐτὴν τὴν καλουμένην αζουσίαν ἄχραν. 588 

ὅ388 ἀχτὴ 4ολόγκων᾽" 46λογχοι 1 ἔϑνος Θρᾳχιχόν ] 
ἀπὸ 4Ὠολόγχου τοῦ Κρόνου καὶ Θρᾷάχης 5558, ὠνομασμένον 5. 
ἔστι δὲ Χερόνησος τῆς Θρᾷχης, ὅπου ὃ τάφος Πρωτεσιλάου. 
φασὶ δὲ χαὶ ὡς ϑεὸν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων τιμᾶσϑαι. 5859 

μαζουσέα᾽ οἱ μὲν ἄλλοι λέγουσιν ἡ ]αζουσία μετὰ τοῦ 
ἄρϑρου χαί φασιν αὐτὴν ἀχρωτήριον εἶναι (ϑΌΡΥ.9) ἤτοι τὴν 

Χερρόνησον, ἐγὼ δὲ "μαζουσία" φημὶ ἡ [ μαστοξιδὴς 1 ἤτοι 
ἡ εἰς μαστοῦ ϑέσιν ἐξειχασμένη. ἔἘχερσαίου χέρως τοῦ 

20 ἀχρωτηρίου" λέγει δὲ αὐτὴν ] τὴν Χερρόνησον | ἢ. 

Ῥ 

1 

ὅ86 “ρύμνιος | ὃ Ζεὺς 588, ἤτοι δαίμων οὕτω Τ' παρὰ 
Παμφυλίοις, Προμανϑεὺς δὲ παρὰ Θουρίοις, ἀἐϑίοψ 
δὲ 5854 χαὶ Γυράψιος Τὸ παρὰ Χίοις. 5353 

ΑΡ. ὈΪΌΙ.1 δ0 

1584 Ρ 

ΒΌΡΥ, 10 

ὅ88 ὃς τὸν πλανήτην ὀρϑάγην᾽" 58884 τὸ ἑξῆς 58 
2 ὃς Ζεὺς ϑήσει βαρὺν κολῳὸν 5554 

τότε τοῖς περὶ τὸν ἴἴδαν, αὶ ] ϑόρυβον | ἐν μέσαις ταῖς 
ὅταν πλανήτην ὀρϑάγην 
πιχρὸν χαταρραχτῆρα 
δέξωνται δόμοις. ὁρ- 
ϑάγην δὲ | κατὰ γλῶσσαν 
τὸν ξένον]. λέγει δὲ τὸν ᾿41λέ- 
ξαγδρον. | ὅταν 8558 οὖν, φησὶν 5 
ὁ Ἡενέλαος δέξηται 588 τὸν 
᾿Ἵλέξανδρον 5 τότε ἡ ἀρχὴ 

λέσχαις χαὶ ταῖς πρὸς ἀλλή- 
λους | συντυχίαις [ ὅταν ἐν 
τοῖς δόμοις δέξωνται τὸν 

πλανήτην καὶ ἡλανώμενον 
ὀρϑάγην καὶ ξένον --- λέγει 
δὲ τὸν ᾿4λέξανδρον --- τὸν 
σέντην χαὶ ] βλαπτιχὸν | κα- 
ταρραχτῆρα χαὶ ἀετὸν -- διὰ 

4 τὴν ταφὴν 8 

τος 17 (ΒΡ Υ.9) 2 ὁ 883 
18 ὠνομασμένου 11 ἤτοι --- Χερρόνησον | ἐλεοῦ»- 



ὅ 

192 

τῆς ἔχϑρας ἐνστήσεται τῷ ἴδᾳ 
χαὶ “υγχεῖ χαὶ τοῖς Διοσχού- 

ροις. οἱ δεινὰ χἀπό- 
ϑεστα ὑπερβατόν ἐστιν ὅσ- 
τις ὁ Ζεὺς ὅταν (688)... 

{(χαὶ ὅτανΣ μειλέσσωνται 
Ἢ χαὶ | ἐξιλεώσωνται | ἐν ταῖς 

10 

Ῥεῶν 

1ὅ 

20 

2 

ϑυσίαις οἱ περὶ τὸν Ἴδαν χαὶ 
τοὺς Διοσχούρους 88) ϑήσει 

χολὺν ττόνον καὶ ἔριν αὐτοῖς. 
διὰ πολλοῦ δὲ ἀπέδωχεν. 58 

., οἵτινες ἐν τῇ εὐω- 
χίᾳ] τοῦ Διὸς φιλονειχήσουσι 
πρὸς ἀλλήλους, ὕστερον χαὶ 

εἰς μάχην ἐλεύσονται περὶ 
τῶν ““ευχίτπου ϑυγατέρων 
Φοίβης καὶ Ἱλαείρας, ἃς ἀρ- 
σπάσαντες οἱ περὶ τὸν Ἴδαν 
τροχατεγγυηϑείσας τοῖς Διο- 
σχούροις εἰς μάχην χατέστη- 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

τὸ ἁρπαχτιχόν --- χαὶ πειχρὸν 
οἱ Διόσχουροι χαὶ οἱ ᾿ἄφα- 
ρέως παῖδες οἱ δεινὰ χαὶ 
Ι ἀπόϑητα ] μέλλοντες πα- 
ϑεῖν ἐπότε; ὅταν δέξων- 
ται, ὡς εἶπον, τὸν ᾿“λέξαν- 
ὃδρον μειλίσσωσέ τε χαὶ 
χαταπραὔνωσι τὸν ἀστεργῆ 
Κράγον | τὸν Δία | ἔν τε 
δαιτὶ καὶ ϑαλυσίοις λοι- 

βαῖς. ὅλον δὲ, ὅττερ φησί, 
τοῦτό ἐστιν᾽ ὅταν τὸν ᾿4λέξαν- 
ὅρον δέξηται ὃ ΠἹἸενέλαος, τότ᾽ 
ἐνστήσεται ἀρχὴ τῆς ἔχϑρας 
τῷ Ιδᾷ χαὶ τῷ «ιγγεῖ καὶ 
τοῖς 4ΦΠ΄ιοσχούροις διὰ τὰς “ευ- 
χέππου ϑυγατέρας Φοίβην καὶ 
Ἱλάειραν, ἃς προχατεγγυηϑεί- 
σας τοῖς ΔΙιοσχούροις ἁρττά- 

σουσιν οἱ περὶ τὸν Ἴδαν χαὶ 
σαν. 8 εἰς μάχην χαταστῶσιν | ὅτε 

᾿Αλέξανδρον ξενίσουσιν οἱ Ζ1:6- 
σχουροι, ὃ δὲ ἁρπάζει --- Υ.Ῥ 
ἰηγἃ, 33 

ἔστι δὲ τὸ λεγόμενον ἐπὶ τοῦ Διός ὅταν τὸν πλανήτην 
58 χαὶ σῖννιεν ξένον ὑπο δέξωνται θήσει 58 βαρὺν 
κολφῳὸν 8 πολὺν [ ϑόρυβον 1 585 χαὶ ἀστεργῆ χραυγὴν ἐν 
μέσαις ταῖς λέσχαις, ὅταν εὐωχούμενοι κατασπένδωσιν 
οἱ μέλλοντες δεινὰ πείσεσϑαι οἱ Διόσκουροι καὶ φα- 
ρέως παῖδες" δοχεῖ γὰρ ὃ Ζεὺς εἰς φιλονειχέαν ἐμβαλεῖν τοὺς 

Τυνδαρίδας καὶ ᾿φαρητιάδας, ὅτε ὃ ᾿Αλέξανδρος ἐξενίζετο 
παρὰ τοῖς Διοσχούροις, οὗ δεινὰ χαὶ ἀπόϑετα, ὅτε τὸν 

᾿Αλέξανδρον ἐξένισαν, ἐκίνησαν χατὰ τῶν ᾿“φαρητιαδῶν. 5 ὅ 

4 ὅτι 8 ὅ ἰΔ6. ἱπᾶ. 1 ἐξιλεώσωνταε οἵ. 12. ἰ86, ἱπᾶ. (οὗ 
περὲ τὸν Ἴδαν καὶ οἱ Ζιόσκουροιν οἵ. Ἰἴπ. 8 160 λυγκεῖ ΠΠ 18 ὃ τοῖς 

Ῥγοηΐς. 19 δ οἱ “ιόσκουροε ῬοηίΖ. 210 κατέστησαν Π΄᾿ 21 κραυ- 
γὴν ῬΓῸ]]. 8 80 δοκεῖ οἵ. 5. 1838ὅ, ἃ6 τὸ Υγηΐζ. ἘΠΙΚΛΔΟ.Υ 18 
82 χκἀπόϑητα γ2 γῖ τι" οἷ. Β0ρτ.4 οἱ 1985: κἀπόϑεστα γί 

ἴηἶγ, 31 
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δὲ ἁρπάξει τὴν Ἑλένην, οἱ δὲ 858 Φιόσχουροι 8 οὐ δυνήσονται 
ἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον ἐπιχειμένου αὐτοῖς πολέμου. 88) ἐνταῦϑα 
οὖν ὃ μὲν Ἴδας ἀναιρεῖ τὸν Κάστορα, ὃ δὲ Πολυδεύχης τὸν 
Ἴδαν, τὸν δὲ “υγχέα ὁ Ζεὺς ἐκεραύνωσεν. 5 χαταρραχ- 

ὅ τῆρα (089) ὄρνεον ἁρτιαχτικόν.  ΤἝ οἱ δεινὰ χἀπόϑητα!] 
οἱ ᾿Τφαρέως παῖδες καὶ οἱ Διόσχουροι. ὅτε γὰρ ἐξένιζον 
“Ἰιόσχουροι τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἐχινήϑη στάσις αὐτοῖς χατὰ 
«Τυχόφρονα μὲν διὰ τὰς ““ευχίτεσπτου ϑυγατέρας, κατ᾽ ἐμὲ δὲ 

χαὶ τοὺς λοιποὺς, ᾿ὡς ὃ ὄπισϑεν εἶπον Ῥπλατυτέρως ἢ (18ῦ6), 
10 ἕνεχα βοῶν. οὕτω δὲ στασιαζόντων αὐτῶν ᾿Αλέξανδρος ἀρ- 

πάσας τὴν Ἑλένην, ὡς οὗτος ὅ ΑἸυχόφρων φησίν, ᾧχετο 
εἰς τὴν Τροίαν. Τ' ἄλλως 58. περὶ τῶν Διοσχούρων χαὶ 
Ἴδα καὶ “Ἰυγχέως πρὸς ἀλλήλους μαχομένων φησὶ 4ημή- 

Ρ τρίος... 5585 χαὶβ)] πλανήτην δὲ λέγει τὸν ᾿“λέξανδρον ] 
1 8588 ὀρϑάγην δὲ  χατὰ γλῶσσαν τὸν ξένον 15. ὀρϑθάγην 

τὸν ξένον χατὰ διάλεχτον 8. ἀττιχήν 50. ἔστι δὲ καὶ Ὀρϑά- 

γης δαίμων Πριαπώδης περὶ τὴν ᾿Αφροδίτην. 53 ὀρϑάγην 
δὲ | τὸν ᾿4λέξανδρον ἤτοι τὸν ἅρπαγα. ἢ [ τὸν χατωφερῆ 
παρὰ τὸ ὀρϑιᾶν]. 5586 

20 ὕὉ42 ἀστεργῆ δὲ Κράγον 558 τὸν ] Δία | λέγει Τ' ἐπεὶ 

μὴ ἔστερξε τὴν ϑυσίαν αὐτῶν. λέγονται δὲ ϑύοντες 5384 τοῖς 
ἄλλοις ϑεοῖς Τ' ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ Διός, ὅϑεν φιλονειχέαν 
αὐτοῖς ἐνέβαλε. Κράγος δὲ ὃ Ζεὺς ἐν “υχίᾳ τιμᾶται. 5553 

ὕ44 ἴδδαξ χυρίως μὲν τοῖς ὀδοῦσι, νῦν δὲ τῷ στόματι 
20 λέγει." Τ' 
Ρ ὕὅ45 χηχασμοῖς ] λοιδορίαις ] ταῖς χλεύαις ὧς Καλλί- 

μαχος κηχάδι τῇ γλώσσῃ (ἶν. 258). 58 ὠχριωμένοι 
ΡΡ δὲ | τετραχυμένοι. ' χηχασμός ἡ λοιδορία]. “«Α. ἤγουν 

ταῖς λοιδορίαις καὶ χλεύαις τετραχυμένοι. ἘΜ δ10:0 

10 --- Πριαπώδης. Η65. Ῥμού. Ὀρϑάνης 26 Καλλίμαχος --- 508. 
Νίο. Α 18ὅ 20 οἵ. Ηρ68. κηκαδεῖ 

12 δθὸ ἀϑαὰθ δᾶ 1ὅ ξένον» ροβϑύ κατέστησαν 1925, ΘΧὨΪοπί οοαᾶ. 

18 μαχόμενοι 8 “Ζ7ημήτρεος ὙΥ̓ΘῃίΖ. 1. 1. 28 14 Ἰ80. ἱπᾶ. ροῖ- 

ποῦ ἤπὸ ἔογίαββθ 1943 15 ὀρϑάγην --- 28 τεκμᾶται ροδύὺ “]Ποσκούροις 

1925 88 ροβῦ πολέμου 5.01.5 Τ' 10 ἀττεκὴν αἿ οἵ, δίχα. ΧΠῚ 119 
Ἐς Ὀρϑάνης 

ΠΥΘΟΡΒτοπΐβ ΑἸθχαπᾶγα. ἢ. 18 

508. ρ 296 
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1 

20 
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ὅ40 αὐτανέψεοι δὲ λέγον- 

ται οἱ ἐχ τῶν ἀδελφῶν ὄντες. 
λέγει δὲ νῦν αὐτανεψίους τοὺς 

περὶ Ἴδαν χαὶ 4ιοσχούρους" 
οἱ γὰρ Διόσχουροι Τυνδάρεω, 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

αὐτανέψιεοι καὶ ἀνεψιοὶ “οἱ 
ἀδελφῶν παῖδες" | οὗ καὶ χα- 
λοῦνται ἐξάδελφοι!. ἦσαν δὲ 
ἐξάδελφοι οἱ Διόσκουροι Ἴδας 
τε χαὶ «Αιγγεὺς οὕτως" 

οἱ δὲ ᾿φαρέως, ἀμφότεροι δὲ 
ἦσαν ἀδελφοὶ υἱοὶ Οἰβάλου. 53 

541 ἀνεψιαῖς ὄρνισι | ταῖς τοῦ “ευχίππου ϑυγα- 

τράσιν᾽ ] ἀνεψιοὶ γὰρ χαλοῦνται οἱ παῖδες τῶν ἀδελφῶν. 5853 
Τυνδάρεως δὲ χαὶ ᾿ἀφαρεὺς καὶ “Τεύχιτεπος καὶ Ἴκαρος ἀδελ- 
φοί, υἱοὶ δὲ Οἰβάλου χαὶ τούτων γίνονται παῖδες οὗτοι" 
Τυνδάρεω μὲν 5588: ϑέσει, φύσει δὲ Διὸς Τ' οἱ Διόσχουροι 
5558, ἔἤγουν Κάστωρ χαὶ Πολυδεύχης" Τὸ “ευχίππου δὲ. 
Φοίβη καὶ Ἱλάειρα, ᾿ἀφαρέως δὲ Ἴδας καὶ «“Τυγχεύς 55354. ἡ 
δὲ σύνταξις" αὖϑιεις δὲ καὶ εἰς τοὐτείσω | ἢ αὖϑις καὶ [ πάλιν] 
μετὰ τὰς ] λοιδορίας | οἱ αὐτανέψιοι ἤγουν οἱ παῖδες τοῦ 
᾿φαρέως ἐναιχμάσουσιε χαὶ! πολεμήσουσι τοὺς βιαι- 

οκχλῶπας τοὺς ἅρπαγάς τε τῶν συγγόνων ἤγουν τοὺς 

ΔΙιοσχούρους. διὰ τέ δὲ αὐτοὺς πολεμήσουσι; χρήζοντες 
χραισμῆσαε χαὶ  βοηϑῆσαι ταῖς ἀνεψιαῖς ὄρνιεσε εἰς 

τοὺς γάμους διὰ δίκην τῆς ἀλφῆς καὶ ] τῆς ψηλαφήσεως ] 
τῆς 1 ἄνευ ἔδνων [ χαὶ προγαμιαίων δώρων. ὃ γὰρ «Τυχόφρων 
οὕτω φησὶ τὸν πόλεμον αὐτοῖς γεγονέναι" Τ' ὀνειδισϑέν- 
τας γὰρ τοὺς Διοσχούρους ὑπὸ τῶν ᾿φαρέως παίδων ὡς 
μὴ δεδωχότας ἔδνα ὑπὲρ τῶν ““ευκίππου ϑυγατέρων 5555, 
ἤλασαν τὰς ᾿Αφαρέως βοῦς τοὺς δὲ βοῦς ἐλάσαι τοῦ ᾿ἄφα- 

δόντες τῷ “ευχίππῳ, περὶ] ρέως καὶ δοῦναι τῷ «“ξυχέτε- 
ὧν ὃ πόλεμος 888 παρὰ τῶνπῳ, ὅϑεν αὐτοῖς ὃ πόλεμος. 
᾿φαρέως παίδων. 88 λήρη γάρ ἐστιν ἡ ἱστορία, 

ὃν λυγκεὺ ΠΠὮ᾽Ἢ᾽ 10 δὲ οι. 1 Ἰκάριος 1 αὖτις (ργἶυ8) 11 
19 αὐτοῖς ὃ γ 21 ψηλαφήσεως οἵ, 56}. β 290 (ΕΟ ὅ7846) 28 ὀνει- 

δισϑῆναί Τ' ὀνειδισϑέντες οἵ οὗ Ζιόσκονροι Καῖ. 2Σ124 δὲ 53, 46]. φησι Τ' 

οἵ, 198:14 ὑπὸ -- παέδων | παρὰ -- παέδων ροβί 256 ϑυγατέρων 5838 
2ὅ δεδώκεσαν 8 δεδωκότων ἃ 20 δ λάσαε ὃ 21 δώσοντες 838 ὡς 

δώσοντες Ῥγ͵οηέζ. (δοῦναι δούς 5ἴτη. βαπί ᾿η πἰἶν] οῦ ραν οἱρία ἑαυατὶ δῶ 

511. ἴῃ ΤΘΟΘΗΓΟΥΤΠῚ ΒΘΙΠ]ΟΠ6) δ΄ δόντας ὃ 290 λήρη --- ἐστὸν | ληρεῖ δὲ" 
ἔστι δὲ 11 ε 

Ῥ 

ὕ» 

Ρ 

τὸν εξ σου 
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ὡς ὄπισϑεν εἴπον᾽ τότε γὰρ οἱ 4ιόσχουροι χαὶ παῖδας 

εἶχον ἐχ τῶν ““ευχιππιδῶν, οὗς εἶπον" καὶ τοῦτο καχόζηλον 
ὀνειδίζεσθαι αὐτοὺς μετὰ τοσοῦτον χρόνον περὶ ἔδνων, ἀλλὰ 

πάντως “ὡς νεωστὶ τῶν χορῶν ἁρπαγεισῶν ἄνευ ἔδνων 

ὅ τοῦτό φησι. ἴχαὶ ἔστι ληρώδης ὃ λόγος προφανῶς χαὶ ληρώ- 

δως λέγει. ἔδειξα γὰρ ὅτι τότε καὶ παῖδας ἐξ αὐτῶν εἶχον 

ἢρ οἱ Διόσχουροι (1859). ἢ χραισμῆσαι | βοηϑῆσαι τοὺς 
βιαίους καὶ χλοπιμαίους χαὶ ἁρπαχτιχοὺς τῶν συγγενῶν γά- 
μους αἰτοῦντες | 858 τῆς χωρὶς ἕδνων ἁρπαγῆς 585 τὴν δίχην. 

10 οὕτως συνταχτέον. 5 

Ῥ ὅδ0ρ Κνηχείων ποταμὸς τῆς “Ἰαχωνιχῆς 1. οὗτος δὲ 

ἐχλήϑη ὕστερον Οἰνοῦς 538' ἔπερὶ ὃν ἐπολέμησαν οἱ “1ι6σ- 
χουροι χαὶ οἱ ᾿φαρέως υἱοί, οὗς ἀετοὺς καλεῖ" (661) Τ' 

52 ἐἀπιστα᾽ τοῦτο εἶπε διὰ τὸ μὴ πιστεύεσθαι αὐ- 
15 τοὺς ποιεῖν μάχας ὡς ὄντας ἐξαδέλφους." Τ' 

» Φηραίοις τοῖς Πεσηνια-] Φηραίοις τοῖς “άχωσι Ὑ. Φη- 
χοῖς᾽ Φηραὶ γὰρ πόλις τῆς  ραὶ γὰρ πόλις Ἰεσήνης ] ἤτοι 
ἹΠεσηνίας 58 ἀφ᾽ ἧς ἦσαν οἱ] ἡρχαδίας, ἡ δὲ ᾿“ρχαδία .1α- 
περὶ τὸν Ἴδαν χαὶ “γκέα] 55 55.1 κώνων Ὑ. 

20 δῦ8 ὃ μὲν χραγείᾳ᾽ ὃ μὲν Ἴδας χρανείῳ δόρατι τὸ 196. 

χοῖλον στέλεχος τῆς δρυὸς  οὐτάσας τῶν διπτύχων ἤτοι 

τῶν Διοσχούρων -- “δίδυμοι γὰρ ἐγένοντο" --- ἕνα φϑερεῖ 
χαὶ ἀνέλῃ. λέγει. δὲ [ τὸν Κάστορα | ὃν χαὶ ὀνομάζει λέοντα 
[ταῦρον δὲ τὸν “ιγγέα διὰ τὸ ὀξυδερχές. [ φασὶ γὰρ ὅτι χαὶ 1961: 508. Ατ 

25 τὰ ὑπὸ γῆν ἔβλεπε. τοῦτο δὲ περὶ τοῦ Αἰγύπτου παιδὸς ἰδ ὐλν.......ἕ 

«ιγγέως ἔφασαν εἶναι ὅτι χαὶ τὰ ὑπὸ γῆν ἔβλετιε, διὰ τὸ 
ἐφευρεῖν πολλὰ τῶν μετάλλων. ἄλλως 58, Πολυδεύκης καὶ 
Κάστωρ ἐχρύβησαν ἐν χοιλώματι δρυός. Ἴδας δὲ βαλὼν 
ἀνεῖλε τὸν Κάστορα, ὕστερον δὲ ὃ μὲν Πολυδεύκης τὸν ,1υγ- 

80 χέα ἀνεῖλεν, Ἴδαν δὲ ὃ Ζεὺς ἐχεραύνωσε ττρότερον τοῦ Ἶδα 5585: 

21 στέλεχος 50ῃ. ΑΡ. 4 1111. 1191 “2 1401 

Ἴ τοὺς --- γάμους ΔΟΟιΒΑΙνΟΒ ΓΙῸ ἀδνΙ8 ΤΘΟΘρὶ 6 Ὁ 9 ἁρπαγῆς ] 

ἄλλοι δὲ εἰἐρήκεσαν ἀλφηστὴν ἁρπαγήν (ἰ. 6, ἀλφῆς τῆς ἁρπαγῆθ) 8 

11 Ἐ' Κγηκιὼν 24 λυγκέα 11 20 λυγκέως 11 

188 
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Ρ! στήλην ] ἐχ τοῦ τάφου τοῦ ἐκ τοῦ τάφου τοῦ αὐτοῦ πα- 

ὕ 

Ἰὰ 

10 

» 

1ὅ 

20 

2ὅ 

πατρὸς δίψαντος ἐπὶ τὸν Πο-) τρὸς ᾿᾿Α΄φαρέως" στήλην ἤτοι 
λυδεύκην. 588 λέϑον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Πολυ- 

δεύχους ' 
ῥίψαντος καὶ Ϊ σχοτίσαντος | αὐτόν. ϊἴάμυκλος βασιλεὺς ἦν εἴ. Αγ. τ 
τῶν Φηρῶν. ἐδομήσατο δὲ αὐτῷ τάφον ὑπερμήχη. ἔχ τούτου 

λέϑον λαβὼν ὅ Ἴδας ἐνέχρωσε τὸν Πολυδεύχην, τὸν δὲ Ἴδαν 
ὁ Ζεὺς ἐχεραύνωσεν. 8 ἄλλως. τὸ ἑξῆς οὕτως" 58 ὁ μὲν 
Ἴδας τὸν Κάστορα τῷ ἀπὸ χρανείας δόρατι ὑττὸ τὸ (κοῖλον) 
στέλεχος τῆς δρυὸς ἰ χαϑήμενον βαλὼν διαφϑερεῖ ]. 588 

δῦ λέοντα ταύρῳ" ταύρῳ τῷ «υγχεῖ ] διὰ τὸ ὀξυ- 
δερχές 1. 558 

ὅδ50 σιγύμνῳ᾽ τοῦ .1υγ-] ὅ δὲ Πολυδεύχης σιγύμνῳ 
χέως ὁ Πολυδεύχης ] τὰ πι λευ- ] χαὶ ] ὅλοσιδήρῳ ἀχοντίῳ 1 τὰ Ῥ 
ρὰ τῷ δόρατι ἀναρρήξας πλευρὰ ῥήξας τοῦ βοὸς ἤτοι 
δίψει. 558 τοῦ “ιγγέως κλινεῖ πρὸς 
τὸ οὖδας ἤτοι ἀνέ. ΑΚ(ἧῚ. σίγυμνον τὸ 1 ὅλοσίδηρόν  φη- 
σιν [ ἀχόντιον 1. Ἐπ. Π. 1 3093 

δὅ8 "πληγὴν" ἤγουν Ἴδας | χρατήσει ] χαὶ πέμψει τῷ 
Πολυδεύχῃ δευτέραν σιληγήν." χριὸς ἐγχορύψεται" 
Ι ἔξωϑεν δεῖ λαβεῖν 5858, τὸ ὡς 585 ἤγουν ὡς χριὸς ἐγκχο- 

ρύψεται Τ. | λέγει δὲ τὸν Ἴδαν ]. 5538 τὸ δὲ Τ' ἐγχκορύ- 
ψέεται δὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν χριῶν᾽ 585, οἱ δὲ χριοὶ εἰώ- 
ϑασιν ἐν τῷ μάχεσϑαι τοῖς χέρασι πλήττειν χαὶ τοῦτο 
[ἐστι] χυρίως ἐστὶ τὸ χορύπτειν ὡς χαὶ Θεόχριτος φυλάσσεο 

μή τι κορύψῃ (1 5). 5589 54 
ὅ602 Σχιαστὴς χαὶ Ὀρχιεὺς ὃ ᾿ἄπόλλων | παρὰ .4ἀ- 

8. 5680]. ΡΙπα. Ν Χ 114 16 δόρατε (Ηθγ. Υ᾽ 9) 86).. 4». 4 891 
11 ὁλοσιδήρῳ ἀκοντέῳ (51. Ἦθι. ἃρ. 50}. ΡΙαί. ΑἸη. 1859) 86ἢ. 4. Β 99 
22 806],. ΤΠοοοΥ. 111  Υὶ 147 

ὅ Ἄμυκλος --- 8 ἐκεραύνωσεν Ὁ, ἃ τὴ" Τηδγρ. ΟΠ. 6 6 φηρῶν. ϑανὼν 
δὲ αὐτὰ δὲ α τὰ ὑπερμήκη ὡς ὧν βασιλεὺς αὐτῶν α τὰ" Ἴ λὲγ- 

γεὺς ατὴ3Ξ κάστορα αὙτὴ" 9 δόρατε βαλὼν ἀνεῖλεν 8 10 καϑήμε- 
γον οἵ, Ῥίπά. Ν᾿ Χ 114 } κρυπτόμενον 8 οἷ, 50}. 10. βαλὼν διαφϑερεῖ 
ΟΙἢ. 8 οὐ Ρ 11 ταῦρον τὸν λυγκέα 8 160᾽ λυγκέως Π 19 κερα- 
τέσει Ῥ 28 δὲ ομῃ. Τ' 20 [ἐστι] οἴῃ. 17 ἐστὲ | ἐπὲ 888 τοῦ 88 

φύλασσε 8 φυλάσσου αὖ οΥη.5 26 με 838 σε αὖ ΟΥγη. 6 κορύψης 88 
21 Ὀρχιεεὺς Αἰΐον Ρ 3 ' 

Ῥ 

1Π1 



ΣΧΟΛΙᾺ 197 

Ρ χωσι] Τελφούσιος δὲ] παρὰ Βοιωτοῖς. 5588. ἐν χάρμαισι" 

ἸΠάρπησσαν τὴν ὔήνου 5558, ϑυγατέρα 5858, χατεγγυηθϑεῖσαν 
τῷ Ιδὰ ἁρπάσας ᾿Απόλλων εἰς μάχην αὐτῷ κατέστη 55554, 
λέγει οὖν ὅτι οὐδὲ ὁ ᾿“πόλλων} λέγουσι δὲ ἀμφοτέρους ἐρί- 

ὅ τῷ Ἴδᾳᾷ τὴν ἀνδρείαν ἐμέμ-Ἰ σαντας ἐν τῇ τοξιχῇ ἔσους 
ψατο. τὸ τόξον δαιβώ σας γενέσϑαι (Α1]. 562). [ Ζεὺς δὲ 

ἵρ ἀντὶ τοῦ | χυχλώσας [ κάμψας [Ἕρμῆν πέμψας ἐκέλευσεν ὃν 
Ρ ἀφ᾽ οὗ τὸ πολεμήσας [. 8583: [ἂν ἡ Πάρπησσα προχρίνῃ λα- 

δαιβώσας ἐπιχάμψας. “Ἐπ᾿ βεῖν. ἡ δὲ ἐρωτηϑεῖσα, τίνα 
10 (ΕΜ 701:11) ἄν αἱροῖτο, τὸν Ἴδαν τοῦ 

᾿Απόλλωνος προχρίνει φοβηϑεῖσα, μὴ γηράσασαν αὐτὴν ὃ 
᾿Απόλλων ἐάσῃ. 1 λέγει οὖν ἐδτι οὐδὲ ᾿Α΄ἰπόλλων τὴν ἀν- 
δρείαν τοῦ Ἴδα ἐμέμψατο | ἐν μάχῃ τείνας τὸ τόξον αὐτοῦ ] 
καὶ χυχλοτερὲς ποιήσας [ ἤτοι πολεμήσας 1 ὡς καὶ Ὅμηρος 

15 56ᾳᾳ. 1 558---60. χέρας δὲ | τὸ τόξον ]. τὰ δὲ περὶ Ἴδου 

καὶ ᾿“πόλλωνος γνώριμα" καὶ 58) γὰρ 55 Ὅμηρος ἐν τῇ [585 
τῆς Ἰλιάδος ἱστορεῖ. 5" 

δθῦ παρ᾽ ἦμαρ 5) παρὰ τὸ Ὁμηρικὸν ἄλλοτε μὲν 
ζωοὺς ἐστερημένοι (λ 808). παρὰ δὲ “άκωσι ξένοι οἱ 

20 Φ]Πόσχουροι. 5855 ᾿ 

501 χαὶ τῶν μὲν τῶν ᾿Αφαρητιαδῶν καὶ τῶν 4ιοσχού- 
ρῶν 8555, χαταπιαύσει ἡ εἱμαρμένη τὸ δόρυ τουτέστιν ἀπο- 
ϑαγνόντες οὐχ ἐπελεύσονται τῇ Τροίᾳ ὡς Τ' χαὶ Ὅμηρος τοὺς 
ἤδη κάτεχε φυσίζοος αἶα 8555) ἐν Μαχεδαίμονι 555 

25 (Γ 248). 

ὅ7170 ὧν οὐδ᾽ ὃ Ῥοιοῦς" Σταφύλου τοῦ υἱοῦ Διονύσου 

ϑυγάτηρ γίνεται Ῥοιώ. ταύτῃ ἐμίγη ᾿πόλλων. αἰσϑόμενος 
δὲ ὁ Στάφυλος ἔβαλεν αὐτὴν εἰς λάρναχα χαὶ ἀφῆχε χατὰ τὴν 

ϑάλασσαν. ἡ δὲ προσεπελάσϑη τῇ Εὐβοίᾳ καὶ ἐγέννησεν 

80 αὐτόϑι περί τι ἄντρον παῖδα, ὃν Ἄνιον ἐχάλεσε διὰ τὸ ἀνι- 

1 Βοιωτοῖς δα. Ῥαγ. 2408 σκεαστὴς μὲν καλεῖταε παρόσον ποιεῖ τοὺς 

χρησμοὺς αὐτοῦ σκοτεινούς, ὀρχιεὺς δὲ παρόσον εὔφορος τῆς μαντικῆς, 

τελφένεος παρόσον φαένει τὰ τέλη 2 εὐρύκλου 8 18 κλένας ὃ α τὰ3 

10 γνωρέσματα 8 Ὑ΄' ἀγωνίσματος οὗ οθίογα αὖ 5 ὃ 21 ἀφαρητέ- 

δων 838 οἵ, Ῥιπᾶ. Ν᾿ Χ 121 28 βαλὼν Τ' ἐνέβαλεν 8 ἀπέλυεν 53 

εἰς 8. 29 Εὐβοίᾳ οἵ. Ον. Μοὶ. ΧΠῚ 689 | “ήλῳ Ὀἱοά. Υ 82 80 καλεῖ Τ' 
ὠνόμασεν 8 

Β0ῃ. Ὁ 1 557 
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αϑῆναι αὐτὴν δι᾿ αὐτόν. τοῦτον δὲ ᾿Απόλλων ἤνεγχεν εἰς 
4ῆλον, ὃς γήμας 4ωρίππην ἐγέννησε τὰς Οἰνοτρόπτοους 58 5, 
Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐδα 58, αἷς ὃ Διόνυσος ἐχαρίσατο, ὅποτε 
βούλονται, σπέρμα λαμβάνειν. Φερεχύδης (ἘἨΘ 1 94) δέ 
φησιν ὅτι Γάνιος ἔπεισε τοὺς Ἕλληνας πταραγενομένους πρὸς 
αὐτὸν αὐτοῦ μένειν τὰ ϑ' ἔτη" δεδόσϑαι δὲ αὐτοῖς παρὰ τῶν 
ϑεῶν τῷ δεχάτῳ ἔτει πορϑῆσαι τὴν Ἴλιον. ὑπέσχετο δὲ αὐ- 
τοῖς ὑπὸ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τραφήσεσϑαι. ἔστι δὲ τοῦτο 
χαὶ παρὰ τῷ τὰ Κύπρια πεποιηχότι (ἴν. 11 ΚῸ) 5555: μέμνηται 
δὲ χαὶ Καλλίμαχος τῶν ᾿Ανίου ϑυγατέρων ἐν τοῖς Αἰτέοις. 855 

ὥντινων τὸ μένος οὐδ᾽ ὃ τῆς Ῥοιοῦς σχήσει τὸν 
[ἐνναετῆ ] χρόνον εὐνάζων χαὶ πραύνων ᾿ἀνώγων καὶ χε- 
λεύων ἰ μίμνειν ἐν τῇ νήσῳ Δήλῳ πεπεισμένους καὶ 
σπειϑομένους αὐτοὺς τοῖς ϑεσφάτοις χαὶ σημείοις" ἔσχων 
τὲ χαὶ ] λέγων ) τὰς τριπτύχους καὶ | τρεῖς [ αὐτοῦ κόρας 
παρέξειν ἀμεμφῆ τροφὴν πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν, ὅσοι 
μέμνοντες χαὶ καρτεροῦντες ἠλάσχουσι χαὶ | διατρίβουσι] 
περὶ τὴν Κυνϑίαν σχοττὴν χαὶ | ἐξδχὴν ], πέλας καὶ 
[πλησίον | τοῦ Ἰνωποῦ } ποταμοῦ 1 "εἰ" ϑέλεις, εἰπτὲ ἕλχον- 
τὲς χαὶ πίνοντες ποτὸν χαὶ ὕδωρ Αἰγύπτιον ἢ τοῦ ᾽Ἴνω- 
ποῦ τοῦ ἕλχοντος ποτὸν χαὶ ὕδωρ Αἰγύπτιον ἤγουν | τοῦ ἰπῖν. ο᾽ 
Νείλου, ὅντινα Τρίτωνα λέγει. 

.ὅ714 Τὸ ἔσχων Ὅμηρος μὲν ἐτοὶ τοῦ ὁμοιοῦν, “υχόφρων 
δὲ ἐπὶ τοῦ | λέγειν φησίν. 5556 Κύνθος ὄρος 4ήλου | ὅϑεν 
χαὶ ὃ ᾿“πόλλων Κύνϑιος καλεῖται. 555) 

ὅ10. “ἰγύπτιον Τρίτω- Ἰνωπὸς ποταμὸς 4΄ήλου, ὃς 
γος" Τρίτων πάλαι ἐχαλεῖτο ὃ] πληροῦται, ὅταν καὶ ὁ Νεῖλος 

Νεῖλος, ὃ δὲ ᾿Ινωπὸς ποταμός "ἀρ᾽ δεύῃ τὴν Αἴγυπτον, ὅϑεν 
ἐστι τῆς 4ήλου καί φασιν ὅτι,] ἔφασαν καὶ αὐτὸν ἐχ τῶν ἕτοῦ" 

28 ἔσκων --- 86. χϑΊῖ ὥ[2Ὶ Νεῖλος 80... 4. 49θιεοι 28 ᾿Ινωπὸε -- 
δοἷ.. (αϊ. 1, 1. 

2 τοὺς 8 ὅ ἔπειϑε 8. οἷ. 2003: θ αὐτῷ α τοῦτο 8 τῶ ϑεῷ 8 

Ἰ δεκάτῳ δ᾽ 8 πορϑήσειν 8 πορϑῆσαι --- Ἴλιον ] ναυστολῆσαε 

ἐπὲ τὴν ἴμον καὶ πορϑῆσαιε αὐτὴν ὦα τροίαβς κρατῆσαι 11 τὸ ἃ 

9 τοῖς -- πεποιηκόσε 8 μέμνηται --- Αἰτέοις | καὶ ἄλλοι αὶ οτα. 1 
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ἡνίχα πλημμυροῦται ὃ Νεῖλος,] Νείλου ὑδάτων πληροῦσϑαι 
χαὶ ἀνέρχεται τὸν αὐτὸν χρό-]} διά τινων ἀδήλων πόρων. 

γον χαὶ ὃ Ἰνωπός, ὅϑεν καὶ λέγουσιν ἐκ τῶν ὑδάτων αὐτοῦ 
διά τινων ἀδήλων πόρων στληροῦσϑαι τὸν Ἰνωπόν, ὡς χαὶ 
Καλλίμαχος ἐν Ὕμνοις 558") Αἰγύπτοιο Ἰνωποῖο (ΠῚ 171) 5. 

510 Τρίτωνος τοῦ" Νείλου ] παρὰ τὸ τρίτον μετα- 
χληϑῆναι Τ΄ πρότερον γὰρ ᾿Ωχεανὸς ἐχαλεῖτο, εἶτα Αἴγυπτος, 
εἶτα Νεῖλος ] ὅϑεν αὐτὸν Τρίτωνα χαλεῖ (119). 

511 ἄλλως. Πρόβλαστος] Πρόβλαστος ὃ Δίονυσος, ἐπεὶ] 

Ρ [ὁ Διόνυσος ]... ἢ Πρόχκλα-} ὅτε βλαστάνουσιν αἱ ἄμπελοι 

18 

20 

2 

στος, ἐπεὶ, ὅταν μέλλωσι κλᾶν [Τ ϑύουσιν αὐτῷ ἢ ὅταν" 
τὰς ἀμτεέλους, ϑύουσιν αὐτῷ. 5] μέλλουσι χλᾶν χαὶ χλαδεύειν 

(Πἢ1.16) ταύτας. ᾿ 

Πρόβλαστος 8 ὃ Διόνυσος 85" ἐπειδὴ 5 ὅτε μέλλουσι χότι- 

τειν τὰς βλάστας 555586 ἤτοι τὰ χλήματα 5 ϑύουσιν αὐτῷ 555 
χλαδεύοντες 5. ϑρασὺς ὅτι ἀναιδεῖς οἱ οἰνωθϑέντες. Τ' 

18 μυληφάτου τοῦ ] 4ημητριακοῦ | καρττοῦ. 

5719 ἕρτειν οἱ ] Αἰγύπτιοι τὸν οἶνον [ χαλοῦσιν ὡς καὶ 

Ἱππώναξ ὅπου τὸν οἶνον ὃ σκοῖτος καπηλεύει (ἴν. 512 
ΒΚ). 5 χάλις χαὶ ἕρπις ὁ οἶνος, χάλις μὲν παρὰ τὸ χαλᾶν τὴν 
ἵνα, ἕρτεις δὲ παρὰ τὸ ἕρποντας ποιεῖν τοὺς πίνοντας ἀμέ- 

τρως, ὅϑεν χαὶ | «Αἰγύπτιοι τὸν οἶνον ἕρπειν καλοῦσιν ]. Ἱππω- 
γάχτειοι δέ εἰσιν αἱ λέξεις" φησὶ γὰρ ὀλίγα φρονοῦσιν 
οἱ χάλειν πεπιωχότες (ἵν. 18), ἀλλαχοῦ δὲ πάλιν ὃ δ᾽ αὐ- 

τίκ᾽ ἐλϑὼν σὺν τριοῖσι μάρτυσιν, ὅχου τὸν ἕρπειν 

ὃ σχότος χαπηλεύει, ἄνϑρωπον εὑρὼν τὴν στέγην 

ὀφέλλοντα (ἴ". 51). 

ὅ80 Ζάρηκος ἐχγόνους" Ζάρηξ Καρύστου ἐστὶ τοῦ 
Χείρωνος. 5855) οὗτος ἔγημε ἹῬοιὼ τὴν Σταφύλου 5558, μετὰ τὸ 

1 πληροῦται 83 οἵ, Τ' Ἐ' πλημμυρεῖται ἢ 9 ἄλλως --- 12 αὐτῷ ροϑύ 106 

κλαδεύοντες ἄλλοι 10 1Δ6. ἱπᾶ. (παρὰ τὸ βλαστάνειν τὰς ἀμπέλους) 
γο ] βίη] αὐἱὰ 100 ὅταν 1Π Ββλαστάνωσιεν {1 120 μέλλωσι 11 

2ὅ ὅκον α ὅπου ὃ γ2 ν1 τὴ" 20 ὁρῶν γ2 εὗρον γ1 στάγην γί τη 

21 ὀφρυξεαὰ 28 καρύκου 8385 29 χείρωνος υἱός, ἀνὴρ δὲ τῆς ὄρνεϑος 
τῆς ϑυγατρὸς δοιοῦς 88 

Ῥιοᾶ. 1 19 

ΒΌΡΥ. 91 
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μιγῆναι πόλλωνι (1911) Τ' καὶ ἐξ αὐτῆς ἔσχε ε΄ παῖδας. ὥστπτερ 
δὲ τὸν Θησέα λέγουσιν Αἰγέως υἱὸν χαὶ τὸν Ἡραχλέα ᾿μφι- 
τρύωνος 5558: Κάστορα χαὶ Πολυδεύχην Τυνδάρεω Τ' χαίτοι 
ἐν ἄλλοις ὁμολογοῦντες 5555) τοῦ Διὸς 58} αὐτοὺς 5 εἶναι, 

οὕτως καὶ τὸν άνιον Ζάρηχος 5555) υἱὸν 5558) εἶττε 5858, οὐ φύ- 
σει, ἀλλὰ ϑέσει" φύσει γὰρ υἱὸς ᾿πόλλωνος. ὁμοίως χαὶ τὰς 

ϑυγατέρας ᾿Δνίου ἐχγόνους λέγει Ζάρηκος οὔσας ᾿4Ζπόλ- 
λωνος διὰ τὸ γῆμαι τὸν Ζάρηχα τὴν Ῥοιώ. Τ| ἔκγονον δὲ οἱ ἘΘ 1762: 

λοιποὶ τὸν υἱὸν μετὰ τοῦ χ γράφουσι, τὸν δὲ ἔγγονον γ | ἐγὼ 
δὲ ἀντιστρόφως τὸν ἔχγονον ὡς ἐχ τοῦ γόνου γόνον χα γράφω, 
Ἐτὸν δὲ υἱὸν" ἔγγονον ὡς ἐγγενηϑέντα. Τ' φὰνψ δὲ εἶδος 
ὀρνέου 5555) νῦν δὲ τὰς Οἰνοτρόπους λέγει Ὁ Οἐνοτρό- 
σους" αἱ Οἰνότροποι ἐχαλοῦντο ] Οἰνώ, Σπερμώ, ἜἘλαΐς ]. 
αὗται ἔλαβον παρὰ Διονύσου δῶρον, ἵνα, ὅτε ϑελήσουσι, 
χαρττὸν τρυγῶσι 5885 χαὶ ἡ μὲν Οἰνὼ τὸν οἶνον ἐτπιοίει, ἡ δὲ 
Σπερμὼ τὰ σπέρματα, τὸ ἔλαιον δὲ ἡ ᾿Ἐλαΐς 5. αὗται καὶ 
τοὺς Ἕλληνας λιμώττοντας ἐλθοῦσαι εἰς Τροίαν διέσωσαν. 
58) μαρτυρεῖ δὲ ταῦτα χαὶ Καλλίμαχος. 5 

ὅ81 (αἱ καὶ στρατοῦ» .Αγαμέμνων γὰρ τῶν Ἑλλήνων 
λιμῷ συνεχομένων μετεπέμψατο αὐτὰς διὰ τοῦ Παλαμήδους 
5558, χαὶ ἐλθοῦσαι εἰς τὸ Ῥοίτειον ἔτρεφον αὐτούς 5’ ὃ 
ὀθνείων δὲ χυνῶν ] τῶν ξένων | 85 τῶν Ἕλλήνων 5580 διὰ 
τὸ ἀπὸ 'ἤργους εἰς Τροίαν πλεῦσαι. ἢ ὀϑνείων εἶπε χαὶ 
προσεϑήχατο χυνῶν 5") διὰ τὸ ἀναιδές, ὅτι ξένοι ὄντες ἀναι- 
δεῖς ἐτύγχανον" ἢ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐκ μιᾶς γῆς πάντας. 5955 

588 Σιϑῶνος᾽" ᾿Αντίγονος ἵ περὶ τὰ ᾿Αργοναυτικὰ ποι- 
ἡσαντί φησι ἵ χκεῖσϑαι ὅτι 585 Σιϑῶνος τοῦ | υἱοῦ ἴἄρεος ] 
χαὶ ᾿ΑΤγχινόης τῆς Νείλου ϑυγατρὸς 5555) ἢ Πρωτέως κατά 
τινας (Β6ι. ΑΡ. Α 929) ϑυγάτηρ Τ' ἐγένετο 58) ῬΡοιτεία, ἀφ᾽ ἧς 
παϑθβί χαὶ 5 τὸ Ῥοίτειον 5855) τόπος Τροίας Τ' ὠνομάσϑη 55580. 
ὑττέσχετο οὖν, φησὶ, ὅ "ἅνιος τοῖς Ἕλλησι τῷ δεκάτῳ ἔτει 

[35 4 » ἐναλλὰξ 9 δὲ ἔγγονον --- γράφω 17 ατῷ" 
τη. 18 “ωρίππη Ἐπ (ΕΝ 298536) ποη τϑοῖρῖο 26 ᾿άντέγονος | οὗ 8 

σερὲ 1 γὰρ 8. (ποθὴ. τῷ ναυτικὰ 838: ποιήσαντες 8 21 Ῥ΄συγ- 
κεῖσϑαι ἵ οἵ, 50ῃ. ΑρΡ. Β 51 πρϑιῆο δοο {γϑαϊαϊ 28 ἀχερώνης 83 ἀχε- 

ρόης αὖ ἐχερόης γ2 ἀγχιόνης γί ἀγχιρόης γ1 τη" οἵ, ὕΥαρπ. ΑΡ. ΠῚ 11 
ϑυγάτηρ 538 29 δοιτέα 8 (6 τὸ οὗ. 1161 ᾿ 
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συνεχητέμτειν τὰς ϑυγατέρας εἰς τὸ Ῥοίτειον. ἔστι δὲ τοῦτο 

ἀχρωτήριον περὶ τὴν Τροίαν. 58 55 
5856 στρόμβων λέγει ] τῶν ἀτράχτων ] παρὰ τὸ στρέ- 

φεσϑαι χαλκέων δὲ τῶν ἰσχυρῶν. 5595 Ἐχαὶ ταῦτα μὲν 

σιάλαι αἱ ἸΠοῖραι 558, τοῖς μίτοις διὰ τῶν χαλκῶν 88 5 χαὶ 
ἐσχυρῶν 5. ἀτράχτων  χλώϑουσι" 588 584. 
δὲ ἀντὶ τοῦ | (ἐπι)νήϑουσι ] 
ἸΜΠοῖραι [. 5555 : 

ὅ80 Κηφεὺς δὲ" μεταβὰς 
ἐπὶ τοὺς περὶ Κηφέα καὶ Πραξ- 
ανδρον τοὺς παραγενομένους 
εἰς Κύπρον φησὶν ὅτι οὐχ ἦσαν 

βασιλεῖς, ἀλλ᾽ ἀνώνυμοί τινες, 
διὸ χαὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν 
παρὰ τῷ ποιητῇ οὐ φέρεται. 
ἦν δὲ ὃ μὲν Κηφεὺς ἐξ ̓ Αχαίας, 
ὁ δὲ Πράξανδρος ἔχ “αχε- 
δαιμονίας χαὶ οὗτοι παρεγέ- 
γοντὸ εἰς Κύπρον, ὥς φησι 

(Φιλοστέφανος (ΒἫΒ 17 51). 
ζητοῦσι δέ τινες, πῶς ἐπὶ 
πάντων πλαγίως τὴν κλῆσιν 
ἐδήλωσέ τινας μὲν λύχους 555 

εἰπών 5 ἄλλους δὲ λέοντας ἢ 

δράκοντας, τούτους δὲ φανε- 
ρῶς ἐσαφήνισεν. χαὶ ῥητέον 
ὅτι διὰ τὸ ἀφανὲς τῶν προσ- 
ὦπων ἠναγχάσϑη καὶ τὰς 
ὀνομοσίας αὐτῶν εἰπεῖν. ἐν 
γὰρ τῷ Καταλόγῳ τοῦ Ὁμήρου 
οὐ φέρονται. 5855 

ἐπιιρροιζοῦσι 
586 γηραιαὶ δὲ χόραι | αἱ 

χύέντε σπιροξιττὼν μέλλειν ἀτύ- 
ελϑεῖν εἰς Κύπρον χαὶ εἰττὼν 
χυερὶ τῶν τριῶν νῦν μετέβη 
χαὶ ἐπὶ τοὺς δύο καί φησιν 

ὅτι ὁ Κηφεὺς χαὶ ὃ Πράξαν- 
ὃρος οὐ βασιλεῖς, ἀλλ᾽ ἀνώ- 
γυμοι ὄντες οἱ πέμτττοι ἤγουν 

οἱ πρὸς ἀναπλήρωσιν τοῦ 
ἀριϑμοῦ ὧν εἶπον σοέντε ἀν- 
δρῶν τέταρτοι ἵξονται εἰς Κύ- 
σρον. πρῶτος γὰρ Ἴεῦχρος, 
δεύτερος ᾿4γαπήνωρ, τρίτος 
᾿Αχάμας, εἶτα οὗτοι οἱ δύο 
ὁμοῦ τέταρτοι ἵξονται ἀνατελη- 

ροῦντες, ὡς ἔφην, τὸν τῶν 

πέντε ἀριϑμόν. διὰ τί δὲ οὐ 
συμβολικῶς χαὶ τούτους καλεῖ 

λύχους χαὶ παρδάλεις καὶ λέ- 

οντας ἢ δράχοντας ἢ ἄλλην 
χλῆσιν τοιαύτην; χαὶ γὰρ ἐττὶ 
πάντων πλαγίως τὴν κλῆσιν 
τούτων ἐδήλωσε, τούτους δὲ 
φανερῶς ἐσαφήνισε. χαὶ ῥη- 

τέον “ὅτι διὰ τὸ ἀνωνύμους χαὶ ἀφανεῖς εἶναι αὐτοὺς ἠναγ- 
χάσϑη εἰπεῖν τὰς ὀνομασίας αὐτῶν. ἐν γὰρ τῷ Καταλόγῳ 

"4 

8 ἀτράκτων 56ἢ. ΒΤ 5 418 

8 στρόμβον 8 
αἱ μοῖραι πάλαε Τ' 
εἰπεῖν 53 81 φαίνονται 8 

τὸν ἄτρακτον 8 

11 λακεδαέίμονος 8 

ὅ παλαιαὲ 538 

29 προ- 

4Α στερρῶν 85 

18 οὗτοι δὲ 8 
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τοῦ Ὁμήρου οὐ φέρονται. ἦν δὲ ὁ Κηφεὺς ἐξ ᾿Αχαίας, ὃ δὲ 
Πράξανδρος ἔχ “Ἰαχεδαιμονίας. χαὶ οὗτοι παρεγένοντο εἰς 
Κύπρον, ὥς φησι Φιλοστέφανος. 

ὅ89 ἘΓόλγοι τόπος χαὶ ἔϑνος 'Κύπρου. ϑεᾶς δὲ τῆς 
ὅ φροδίτης" 5. ὧν ὅ μὲν ἀφ᾽ ὧν ὃ μὲν Πράξανδρος 
ἐὐπῆρχενῬ ἄγων τὸν Ἰάχωνα χαὶ “αχεδαιμόνιον ὄχλον 
ἀπὸ τῆς Θεράτενης Τ' ἡ δὲ Θεράπγνη πόλις “αχωνιχή 843. 
ϑάτερος δὲ ἤγουν ὅ ἕτερος ὃ Κηφεὺς ὁ ἀπὸ τοῦ ᾿Ὡλένου 
τῆς Δύμης τε Τ τῶν ᾿χαϊχῶν πόλεων 5 ἡγεμὼν ὑπάρχων 

10 τοῦ στρατοῦ Τ. 

Ρ ὅ90 Θεράπτνα | πόλις “ακωνιχῆς [ Ὥλενος δὲ | πόλις 
᾿Αχαίας 1 5350 Ζύμη δὲ πόλις 5886 ΕΜ ἢ χώρα 5388 '4χαίας |. 
5950 ἘΈΕΜ29Ί1:) 

Βουραίοισιν τὰ Βοῦρα τιό-} ἀντὶ τοῦ Βουραίων᾽ | τιερὶ δὲ 
16 λὶς ἐστὶν ᾿Αχαίας. 5 ταὐτας]ταύτας τὰς πόλεις καὶ πρό- 

φησὶν Ἐρατοσϑένης ὑπὸ σεισ-΄ τερον συνέστη νέφος πολὺ χαὶ 

μοῦ χαταποϑῆγαι (ἶν. 86 ΒΘγΠ}.). γέγονεν ὃ ἐπὶ “4 ευχαλέωνος 
58. χαταχλυσμὸς χαὶ ὕστερον 5, ὃ 
ὑπὸ σεισμοῦ χατεποντίσϑησαν, ὧς Ἐρατοσϑένης φησί. 

20 μέμνηται δὲ χαὶ Καλλίμαχος Βοῦρά τε 4 εξαμενοῖο 5855 
βοός 88. τασις Οἰκιάδαο ΑΥ̓͂ 102) χαὶ ᾿Αντίμαχος ἐν Θη- 
βαίδι ὧς ἐπαπειλείτην ὥσπερ Καυχωνίδα" ΖΦύμην 
ἐπραϑέτην παίδεσσιν Ἐπειῶν ἀρχεύοντες (ἴν. 24 Κ) 
54. τὸ δὲ ϑάτερον ἀπὸ τοῦ ἅτερον γέγονεν" εἰ δ᾽ ἦν ἀττὸ ἘΘῸ 265: 

2ὅ τοῦ ἕτερος, ϑ᾽ οὕτερον ἂν ἦν. ϑάτερος δὲ καὶ ἀρσενικὸν οὐχ 
ἔστιν. Τ τὸ δὲ ἑξῆς" Κηφεὺς δὲ χαὶ Πράξανδρος οὐ 
λαῶν ἄναχτες, ἀλλ᾽ ἀνώνυμοι 88) σποραὶ ναυχλη- 
ρίας πέμπτοι χαὶ τέταρτοι γαῖαν ἕξονται ϑεᾶς. 8 

5892 “ιομήδης μετὰ τὴν Ἰλίου πόρϑησιν χατατυλεύσας 3068 
80 εἰς ργος τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα καὶ εὑρὼν τὴν ἑαυτοῦ γαμε- 

τὴν «ἰγιάλειαν συμφϑειρομένην Κομήτῃ τῷ υἱῷ Σϑεγέλου 
διὰ τὸ αὐτὸν ἐν τῇ Τροίᾳ τρῶσαι τὴν ᾿Αφροδίτην χαὶ μέλ- 

16 ταύτην 8 21 βούστασις ὃ γΊ βούστασιν γ2 22 δύναμιν ἃ 

24 ϑάτεροςε δ  ἅτεροοῦ 29 οχίδηϊΐ 860 ροβϑί Θήβας 20ὅ25 ργ86- 
τ ἶββ8 αὕτη ἡ ἔννοια καὶ ἡ σύνταξις σαφεστάτη, τὴν δὲ περὲ διοκήδους 

ἑστορίαν λεκτέο»" ε 

ἘΡΨΎΟΙ ν Ψ ΨΗΙΝ ὙΟΟΤΤ Ὑα - 

δ τ"" 

πα νυ τ ΝΡ πὴ ὴμἊψῳ 

“Δ ΝΙΝ δι με). ο.ὄ., 
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λων ὑπὸ “τῆς αὐτῆς "ἢ ΑἸἰγιαλείας ἀναιρεϑῆναι τότε μὲν εἰς 

τὸν τῆς ᾿Αργείας " Ἥρας βωμὸν χαταφυγὼν σώζεται, 
ὃ δ᾽ ᾿Τργυρίππαν" τοῦτο] ὕστερον δὲ 
ϑέλει εἰπεῖν ὅτι “ιομήδης 
ἀπττελασϑεὶς 585" 

ᾧχετο | εἰς ᾿Ιταλίαν εἰς τὸ Δαύνιον ἔϑνος | 5835 ἐν βαρβά- 
ροις 884 ὧν ἐβασίλευσε Ζαῦνος, ὅστις πολιορχούμενος ἐδεήϑη 

“ομήδους βοηϑῆσαι αὐτῷ ὑποσχόμενος αὐτῷ δώσειν τῆς 
γῆς μέρος. ὃ δὲ βοηϑήσας χαὶ τὴν νίχην παρασχὼν 5855 
“Ιαυνίοις ἔκτισε ττόλιν, ἥντινα Ἵπτεον “ἅργος ἐχάλεσεν. ὕστε- 
ρον δὲ αὐτῷ προέϑετο ὁ Δαῦνος, εἰ 5884 βούλοιτο ὅλην τὴν 
λείαν σχεῖν τοῦ πολέμου ἢ τὴν γῆν πᾶσαν, καὶ χριτὴς αὐτοῖς 
ἐγένετο ΄ἄλαινος νόϑος ὧν τοῦ Διομήδους ἀδελφός, ὅστις 

ἠράσϑη τῆς Δαύνου ϑυγατρὸς Εὐίππης χαὶ διὰ τοῦτο ἔχρινε 
τὸν ΖΔαῦνον ἔχειν τὴν γῆν 5558 ΖΦιομήδην δὲ τὴν λείαν λα- 
βεῖν τοῦ πολέμου Τι ἐφ᾽ ᾧ Διομήδης 5555) ὀργισϑεὶς 553 
γῇ 5 κατηράσατο μηδένα 5555: δύνασθαι 851 σπείρειν τὴν γῆν 
5581: μηδὲ σπειρομένην ἀναδιδόναι χαρπούς Τ' εἰ μή τινα 
ἀπὸ τοῦ γένους αὐτοῦ ὄντα χαὶ μεταχινῆσαι τὰς στήλας αὖὐ- 

20 τοῦ 5558} μὴ δύνασθαι 558)... ἔστη ἐπὶ τοῦτο 8. ὕστερον 
δὲ ὃ Διομήδης πρὸς Δαύνου ἀνῃρέϑη, οἱ δὲ φίλοι αὐτοῦ 
χλαίοντες τὸν ἥρωα μετεβλήϑησαν εἰς ὄρνεα ὅμοια χύχγοις. 

558, χαὶ περὶ τὰ βάρβαρα φεύγει καὶ φοιτᾷ παρ᾽ Ἕλλησιν 
ὥστε χαὶ ἔχ χειρῶν αὐτῶν λαβεῖν τροφὰς χαὶ δύνειν εἰς τοὺς 

χόλπους (004) 558. ἢ οὕτως" ὅτι Ζιομήδης ἀπελασϑεὶς “4ρ- 
γους ὑπὸ Σϑενέλου ἐρωμένου τῆς «Αἰγιαλείας ἦλϑεν εἰς Ζ.αυ- 
γίαν τῆς Ἰταλίας, ἔνϑα πολέμου ὄντος πρὸς ὁμόρους ἀρι- 
στεύσας ἠξιώϑη τῆς γῆς, ἣν ἐκεῖνος χτίσας | ̓Αργυρίππαν 

ὠνόμασεν ὡς “4ργος ἵπππειον. χαὶ ὕστερον ὑπὸ Φαύνου ἐπίι- 
βουλευϑεὶς τοῦ ἄρχοντος τῶν τόπων ἀνῃρέϑη. 55 

ταύτην (Ὁ99) ᾧχησαν οἱ φίλοι οἰχεῖ δὲ ταῦτα ἐν τῇ | ἀπὸ τοῦ 
αὐτοῦ χαὶ ἐχάλεσαν ὁμώνυμον] Φιομήδους 1 χαλουμένῃ Ζιο- 
αὐτῷ 4Πηομήδειαν νῆσον. 83. ἱμηδείᾳ νήσῳ. 

11 δὲ ο).8 προσέϑετο ἐβούλετο 85'.ϑὃ ὅλην ΟΤη. 8 12 λα- 
βεῖν Τ ἔχειν 8 αὐτῶν τούτου 8 18 ἄλαιμος 8 ἄλαιτ(χ ἴ)ος 8 τῇ 

γνόϑος ΟΥΩ. 83 11 γῇ 1. 7Χγ8 τρέα Κονοῖ,. 46]. ἢ οἵ, 619 19 μετα- 

κινήσας 8 20 86. ἱπ4. ΘΠ. ταὐτὸ Θ΄ Ποῖ. 21 παρὰ 8 

20 Σϑενέλου 6 201: 21 ὁμοέους 

Ἐ 
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᾿Αργύριππα ---  Α͂. αὕτη ἄρποι ἐκαλεῖτο. Διομήδης μετὰ 
τὴν ἅλωσιν τῆς ᾿Ιλίου ἐτείχισε χαὶ μετωνόμασεν "Ζργος 
Ἵππιον. ϑίοριι. πρώην μὲν γὰρ Ἵππιον ὠνομάζετο "Αργος, 
νῦν δὲ ᾿4ργύριππα καλεῖται. 50. ΠΡ 483. ὁ δὲ ᾿᾽4ργυ- 
ρίππαν᾽ ὃ δὲ Διομήδης 1 ἀπ᾿ Αἰτωλίας 1Τ ἀπελαϑεὶς 
τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος τὴν ᾿ργυρίππαν πόλιν μεϑερμη- 
γευομένην [ "Αργος ἵππειον [ δομήσεται χαὶ χτίσει 7: αγ- 
κχληρέαν τῶν Δ αυνέων ἤτοι Καλαβρῶν παρὰ τὴν Αὐσο- 
γῖτιεν χαὶ | Ἰταλιχὴν ] ἢ παρὰ τὸν Αὐσονίτην Φυλαμὸν 
χαὶ φύλὴν ἐδὼν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ μοῖραν πικρὰν ὀρνεό- 
μιχτον ἐπτερωμένην τουτέστιν ἰδὼν τοὺς αὐτοῦ | φίλους] 

εἰς ὄρνις [ ἐρωδιοὺς ] ἀλλαγέντας. τὸ δὲ σχῆμα χαχόπλαστόν 
ἐστιν ἀποθανόντος γὰρ Διομήδους 1 ἐρωδιοὶ 1 ἢ λάροι (941), 
γεγόνασι. στῶς οὖν φησιν ἐδὼν; χαλεῖται δὲ τοῦτο τὸ σχῆμα 
ἔμψυχον χαὶ εἰδωλοπεποιημένον. Τ' 

ὅ94 πιχρὰν ἑταίρων" οἱ γὰρ ἑταῖροι τοῦ “Πομήδους 
ὀδυρόμενοι τὰς τοῦ ἥρωος συμφορὰς μετεβλήϑησαν εἰς ὄρνεα 
τὰ χαταρράγτας λεγόμενα" εἰσὶ δὲ ὅμοια κύχνοις, οἵτινες διά- 
γουσιν ἐν τῇ Διομηδείᾳ νήσῳ. χεῖται δὲ αὕτη ἐν τῷ ᾿Α΄δρίᾳ. 
55) οἰχοῦσι δὲ οὗτοι οἱ ὄρνιϑες ὥσπερ πόλιν ὑπὸ γὰρ τὸν 
ὄρϑρον βρέχουσι τὸν τόπον ταῖς πτέρυξι χαὶ 5558, δαίνουσιε 
πάλιν 885 βρέχοντες 5585, εἶτα 585 εἰς ἄγραν πορεύονται χαὶ 
τὰ ληφϑέντα ϑέντες ὁμοῦ διαιροῦσιν ἀλλήλοις 5858, | .Χ40- 
γυρίππτα δὲ πόλις ἐστὶν ἐν Ἰταλίᾳ [ ἣν ἔχτισε Φ΄ομήδης 
χαὶ ὃ ὄχλος (689) αὐτοῦ. 558 

ὅ9ὅ οἱ ϑαλασσίέαν᾽ οἵτινες φίλοι τοῦ 4“ιομήδους 1 ἐρω- 

διοὶ ἢ λάροι ] γενόμενοι αἰνήσουσι τὴν ἐν ϑαλάσσῃ δια- 
γωγὴν καὶ δίκην τῶν πορχέων χαὶ ] ἁλεέων | ἐνδαλϑέν- 
τὲς χαὶ  ὁμοιωϑέντες ] εἰς τὴν δομὴν χαὶ δέμας χατὰ μετα- 
πλασμὸν χύχνοις εὐγλήνοις χαὶ ] εὐοφϑάλμοις ]. 

ὅ98 ἐῤῥάμφεσι᾽ ῥάμφος καλεῖται τὸ ἐτειχαμτπτὲς | χεῖλος ] 

1 ᾿Ἄρποε οοπἧμπβθ: οὗ, ϑέγδθ. ὙΙ 89 ὅθεν. ἴῃ ργῸ}}. 18. 20 10 καὲ 

φύλην | ἢ φυλὴν 1.1. αἃ οτι. 1 [18 τοῖς καταράκται 85 20 πξξ 8 
21 βόϑρον 8 βρέχουσε --- βρέχοντες οοπΐαδο: οἵ. Αὐτ. ρου. ΡῈ 82 
βρέχουσε Ῥοδβῦ τόπον ἰζογαΐ 8 δέ σαέρουσε ἢ οἷ. Αὐτ΄. |. 1. 22 εἶτα 516 

κἀπὲ γτοααϊς οὗ, 508. Α 1 147 οἱ ῥτγο]!. 1ὅ 81 ῥάμφεσε --- φῬοβί κύκφοις 

20822 8 ροϑύ ἀνῃρέϑη 10.30 88 

Ρ 

Νὰ 

Ρ 

568. Ὁ Α 41 
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τῶν ὀρνέων 5588, ᾿Ῥὡς χαὶ Καλλίμαχος ὁάμφει χκαϑνώδει 
τόργος ἔκοπτε νέκυν" (τ. 204) 555456,. ἐν δὲ τοῖς δάμ- 

φεσι καὶ ταῖς ὀρνεαχαῖς δισὶν ἀγρώσσοντες χαὶ ] ἀγρεύ- 
οντὲς ᾿ τοὺς ϑοροὺς χαὶ τὰ Ἰ σπέρματα | τῶν ἰχϑύων | ἤγουν Ῥ 
τοὺς ἰχϑῦς νάσσονται χαὶ | χατοιχήσουσι ] τὴν φερώνυ - 

μον νησῖδα τοῦ πρόμου καὶ Ϊ προμάχου [ αὐτῶν ἤγουν | τὴν 
“Πιομήδειαν νῆσον ] πρὸς τῷ κλίτει ἤγουν πλησίον τοῦ 
κλίτους καὶ τῆς ] ἐξοχῆς Ϊ τῆς γεωλόφου καὶ ] ὑψηλῆς | τῆς 
ϑεάτρῳ ὁμοίας ἀγυιοπλαστήσαντες γχαὶ χτίσαντες ἐν 
ταῖς ἐμπέδοις χαὶ στερραῖς σχισμαῖς χαὶ τομαῖς πυχνὰς 

καλιάς. Τ ἐλλόπων δὲ ϑοροὺς τὰ ἔχγονα τῶν ἐχ- 
ϑύων). ϑορὸς γὰρ ὃ ἀποσπιερματισμός 585. 

6000 ϑεατρομόρφῳ ἢ ὅτι ϑεάτρῳ ὅμοιός ἐστιν ὁ τό- 

πος, ἐν ᾧ διατρίβουσιν, ἢ ὅτι περιφερής ἐστιν ἡ νῆσος" 

ϑεάτρου γὰρ σχῆμα παρὰ τοῖς γεωμέτραις περιφερές. 5555 

χλέτει δὲ... 858) (ϑεατρομόρφῳλγ | ἡμικυχλίῳ ᾿ περιφερὴς 
γὰρ ἡ νῆσος. γεωλόφῳ δὲ τῷ ὑψηλῷ τόπῳ |. 585 

601 ἀγυειοτελαστήσαντες ἄμφοδα χαὶ ἀγορὰς | τεοιή- 
σαντες |. 59 

602 Ζῆϑον ] ἐπειδὴ ὃ Ζῆ-[χατὰ μίμησιν ἐχείνου, ὥσττερ 
ϑὸς χαὶ ὅ ᾿μφίων τὰς Θήβας] ὁ Ζῆϑος σὺν τῷ ἀδελφῷ .4μ- 
τὰς ἐν Βοιωτίᾳ ἐτείχισαν |. 58] φίονι [ οἵτινες λυρισταὶ ἐγέ- 
γοντὸ Τ' ἔχτισε τὰς Θήβας. χεῖται δὲ ἡ Διομήδεια νῆσος ] 
χερὶ τὸν ᾿Ιόνιον χόλπον (681) | χαὲὶ τὸν ᾿Αδρίαν. | οἱ γὰρ ᾿1ά- 
συγες καὶ '΄ἄπουλοι περὶ τὸν ᾿Ιόνιον χόλπτον οἰχοῦσιν. ᾿Α΄πού- 
λων δὲ ἔϑνη χατὰ τὸν Δίωνα (1 219 Βο.) Πευχέντιοι, Πεδί- 
χουλοι, Ζαύνιοι, Ταραντῖνοι χαὶ Κάναι. Διομήδους πεδίον 

ἐστὶ περὶ τὴν ᾿πουλίαν τῶν Ζαυνίων. ἡ δὲ Πῆεσσαπυγία 
χαὶ Ἰαπυγία ἐχλήϑη ὕστερον Σαλεντία, εἶτα Καλαβρία ἐ- 
χλήϑη. ἡ δ᾽ ᾿4ργυρίππα πόλις τοῦ Φιομήδους ἐχλήϑη “άπου- 
λὲς ζἄρπους. 1 ὃ δέ φησιν ὅ “υχόφρων χαὶ ἔμπεροσϑεν (208:11) 

ὅτι ἀχαρπούσης τῆς Δαυνίων γῆς διὰ τὰς ἀρὰς “ΦΠηιομήδους 

μεταπεμψάμενοι οἱ Δαύνιοι συμπολίτας τοῦ “Π΄ομήδους χαὶ 

1 κυκνώδει 8385 11 ἐλλόπων --- ἀποσπερματεσμός ροδϑύ ὀρνέων 

ΒΆΡΙ.: 8 Ῥοβὺ νέκυν 10.2 83 ἔγγονα 8 14 ἐφ᾽ 8 ἔστιν | καὶ 8 

16 ΙΔ. ἱπᾷ. 11 χώρῳ Ρ 28 μεσαπυγέα Ὁ μεσσαπύγη γ2 οτη. γ]1 οἵ, 
ῬΓΟΙ]. 2 29 μετεκλήϑη ὃ γ2 οτη. γί 
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1" 

Ῥδύδρῃσ, Π 
890 Ῥ 

ΟῚ 188 
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βαλόντες ζῶντας εἰς γῆν ἐποίησαν χαρττεύειν τὴν γῆν, λῆρός 

ἐστιν. ἐπὶ Φαβίου γὰρ Παξίμου Βεροχόσσου ἤτοι ἀχροχορ- 

δονώδους οὐ Ζαύνιοι ἀλλὰ Ῥωμαῖοι τοῦτο ἐποίησαν Ἕλλη- 
γιχὸν χαὶ Γαλατιχὸν ἀνδρόγυνον χρύψαντες ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ 

δ ἐχ χρησμοῦ τινος δειματωϑέντες λέγοντος Ἕλληνα καὶ Γαλά- 

τὴν χαταλήψεσϑαι τὸ ἄστυ. 
0038 ὁμοῦ δ᾽ ἐς ἄγραν᾽ δεῖ διελεῖν ὅμοῦ εἶτα εἰς 

ἄγραν τὸ ἑξῆς, οὐχ ὡς ὁ Φιλογένης ὁμοῦ δ᾽ ἐς ἄγραν 
9 χαίέ φησι “Ἰυχόφρονα τῆς ἐν “Ἰοχροῖς ἄγρας μνημονεύειν. 53 

Ῥ θ0ῦ χάρβανον ὄχλον τὸν ] βάρβαρον ͵. φησὶ δὲ “τ:0- 

γένης ἐν τοῖς Γαλατιχοῖς ὅτε οἱ Φοίνιχες πάλαι χάρβανοι 

ἐχαλοῦντο. 8" χάρβανοε οἱ βάρβαροι οἱ ἔχοντες Καρὸς βοήν. 

“ΕΈΡ(ΠΟ 2995 ἘΜ 49041). οἱ. Ἐπιϑῦ. Π.1 299. 
14 6017 χρζἴμνα᾽ χρῖμνόν ἐστι μὲν χαὶ γένος χριϑῆς, νῦν δὲ 

()} τὸ ἀπόσταγμα τοῦ χυχεῶνος ἰ ὡς καὶ Καλλίμαχος καὶ χρῖμ- 
νον κχυχεῶνος ἀποστάξαντος ἔραζε (ἷν. 205). 5585, ἘῈἘ 

Ρ (Ε6 8475: ΕΜ ὅ88:10) ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν γῆν 58 Ιτρῦφος 

χλάσμα |. Ἐξ 1.1. (Ε6 34751) 52 καὶ [Ὅμηρος ἀν ννρν ν 0... (ἔκ- 
σπεσὲε χειρός; (Γ 868) 52. 

6008 χγνυζούμενοι [ ἀσήμως 85 φϑεγγόμενγοι | 58850, χυ- 

ρίως δὲ ἐπὶ τῶν ϑηρίων τίϑεται 585584 τῶν ἄσημα φϑεγγο- 

20 

2ὅ 

μένων 588 ἡ λέξις. 
610 Τροιζηνέας᾽ Τροι- 

ζηνέα 1 ἡ ̓ ἀφροδίτη | ἱδρύσατο 
δὲ αὐτὴν Τροιζηνίαν 888 χαλου- 
μένην 85 ἡ Φαίδρα, ἡνίχα ἠρά- 
σϑη τοῦ ἹἹππολύτου 585. 

ἢ ἄσημον φωνὴν ἀφιέντες. 5585: 

ἐν Τροιζῆνε Φαίδρα ἱερὸν 
᾿Αφροδίτης ἱδρύσατο ἐπὶ τῷ 
Ἱππολύτου ἔρωτι ὡς χαὶ Εὐ- 
ριπίδης Ἱππολύτῳ δ᾽ ἐπὶ- 
ϑεάν (ΠΙΡν». 832). 

ἡ δὲ ᾿Τφροδίέτη 854 χαϑά φησι Πίμνερμος (ἷν. 22), ὑπτὸ 4εομή- 
ὅους τρωϑεῖσα παρεσχεύασε τὴν Αἰγιάλειαν πολλοῖς μὲν 

18 κλάσμα ΑΡ. ΙΘχ. 1582: 80. 4}. Α 1167 28 50}. Ὁ 1 412: δα- 
τηἰχία ἰδ 6 η ΠΟΠΠ1|18 βαθύ 6 Βομο]ο Β ἰΌ. 

2 βεροκύσσου γἱ βεροκήσσου ν2 
χεέσαν 2082: οἵ, ῬΓῸ]]. 1 

ἀποστάλαγμα 8 

τ 
ἀποστάζοντος 55 ἀποστάξαντα 4 ἀποστάξαν Β ἘροϊίΖ. 

μνήμερμος 8 τὴ} μέμνερος 83 28 κάϑως 8 

14 εἶδος 5385 
ὡς -- Καλλέμαχος οἵη. Κα 

Τ ὁμοῦ --- 12 ἐκαλοῦντο ροϑὺ ἐτεί- 

168 ἀπόσπασμα 83 ἀπόστομα 85 

16 ἀποστάζαντος 553 

22 ὀδυνηρὰν Τ' 
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μοιχοῖς συγχοιμηϑῆναι, ἐρασϑῆναι δὲ καὶ ΤἹἹππολύτου Κομή- 

του τοῦ Σϑενέλου εἷοῦ. τοῦ δὲ Φιομήδους παραγενομένου 
εἰς τὸ “ργος ἐπιβουλεῦσαι αὐτῷ᾽ τὸν δὲ χαταφυγόντα εἰς 
τὸν βωμὸν τῆς Ἥρας διὰ νυχτὸς φυγεῖν σὺν τοῖς ἑταίροις χαὶ 
ἐλϑεῖν εἰς ᾿Ιταλίαν πρὸς Δαῦνον βασιλέα, ὅςτις αὐτὸν δόλῳ" 
ἀνεῖλεν. 5558, ἡ δὲ σύνταξις χαὶ ἡ ἔννοια αὕτη" τὸ τραῦμα δὲ 
τῆς ᾿Αφροδίτης, ὃ ἐτρώϑη παρὰ τοῦ 4ιομήδους, ἔσται αὐτῷ 
παραίτιον τῆς φοιτάδος πλάνης τῶν καχῶν τὲ πη- 
μάτων, ὅταν ἡ ϑρασεῖα ϑουρὰς καὶ | ὁρμητιχὴ 5 χύων 
ἤγουν ἡ γυνὴ Διομήδους ΑἸἰγιάλεια οἐστρήσῃ χαὶ μανιχῶς 
ὁρμήσῃ πρὸς τὰ λέχτρα χαὶ ἐτὰς" μίξεις. ἐκσώσει δὲ 
αὐτὸν ἀπὸ τοῦ μόρου ὃ τύμβος καὶ] ὃ ναὸς τῆς Ὅπλοσ- 

μέας ἤτοι τῆς [Ἥρας ηὐτρεπισμένον καὶ | ἑτοιμασϑέντα ] 
ταῖς σφαγαῖς. 

012 ϑουρὰς ἡ δρμητικὴ | 5) πόργη βλε᾽ λέγεται ἡ κατω- 

φερὴς | 88 ἀπὸ τοῦ ϑουρᾶσϑαι. 538 
061 "Ὁπλοσμίας ᾿ϑηνᾶς ἐν Ἤλιδι τῆς Πελοπον- 

γήσου 5555} τύμβος 58) οὕτω τιμωμένης ἡ. τύμβον δὲ καλεῖ τὸν 
βωμὸν χαὶ ἀλλαχοῦ ὃ δ᾽ ἀμφὶ τύμβῳ ταγαμέμνονος 
δαμεὶς (88ὅ). φησὶ δὲ Δοῦρις ἐν τῷ Περὶ ἀγώνων τοὺς 

βωμοὺς τάφους χαλεῖσϑαι (ΒῊΘ 11 486). 5558: 

615 πτυχαῖς ἤτοι τόποις ἐξοχὰς ἔχουσιν. 52 χολοσ- 

σοβάμων᾽ ἁλούσης τῆς Ἰλίου Διομήδης ἀντὶ τοῦ ἕρματος 
ἐχ τοῦ τείχους τῶν Τρώων λέϑους εἰς τὴν ναῦν ἐβάλετο. 

1ὅ δρμητικὴ 508}. ΝΊο. Θ 181 22 ἐξοχὰς 580}. ἢ Υ ὅ 

1 ἐρασϑῆναε | συγκοιμηϑῆναε 83 85 ογη. 17᾽ καὲ ΟΠ]. 8 Ἱππολύ- 

του 8} ἱππολύτῳ 885 ἱππολύτω καὶ 11] ὑπὸ οἵ, 50}. Ὁ (πῃ Β 2515 ἐκ- 
τ 

ποιῆσαε ἔρωτα Θχοϊάογαηῦ) κομήτη 7 κοκή 83 2 τοῦ Υ 8 υἱοῦ 8γι5 

τῷ 851 υΐεῖ 83 υἱῶ Τ' οΥη. 8 τοῦ --- παραγενομένου | διοκμήδης δὲ 

παραγενόμενος 831 8 ἐπεβουλευσεν 8 ἐπεβουλεῦσαε 8 τὴ" ἐπιβουλεύε- 

ται 5317 οἵ. 50ῃ. Ὁ ὑπ᾽ αὐτοῦ 587 τοῦ --- καταφυγόντος 5357 
4 ναὸν 88 Το οἵ. ν. ]. ἰηΐτ.19. Β0ῃ. ΒῸ φυγεῖν 8 γη" οἵ, 50}. ΒΗ | φεύ- 

γ8ε 883 ὅ ἐλϑεῖν 8. οἵ, Β0ῃ. Β | ἐλϑὼν 8 τὴ" ἦλϑε»ν 83 Τ οἵ, Βοι. Ὁ 
δολοφονήσας 83 οἵ, Βοῃ. Β 10 ϑοροῦσϑαε 853 " ϑόρνυσϑαι ἢ 11 ᾿4ϑη- 

νᾶς 8'ὦἹῬΡῸ οἵ. 56}. Β| ὁπλοσμέα ἡ ἥρα 88 Τ οἵ, 508. Ὁ οὐ ΑἹ. 858 ἥρας ἢ 

ἀϑηνᾶς 1.1. 58 18 τεμωμένη 837 19 βωμὸν ) ναὸν α τάφον ὦ ΟΤη. 6 

οὗ, 1825 ἀλλαχοῦ 1 καλλέμαχος 88 οτη. Τ' 20 ἀγῶνος 83 24 ἐνεβάλ- 
λετο 88 ἔβαλε α γί ἐνέβαλε ὃ γὰ γί τα" οἵ, ἰηΐν. 2089 

ἰηΐγ.15 

ἜΠΗ ΕΓ, 19 

Ἐ 
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παραγενόμενος δὲ εἰς τὸ ἴάργος χαὶ ἐλαϑεὶς ὑπὸ 5555) “1 ἐἰγια- 
λείας 58) τῆς γαμετῆς 558, παρεγένετο εἰς Ἰταλίαν. εὑρὼν δὲ 
τηνιχαῦτα τὸν ἐν τῇ Σχυϑίᾳ δράχοντα λυμαινόμενον τὴν 
Φαιαχέδα διέφϑειρε τοῦτον τὴν τοῦ Γλαύχου χρυσῆν ἀσπέδα 
χατέχων νομίσαντος τοῦ δράχοντος τὸ χρυσοῦν δέρας εἶναι 

τοῦ χριοῦ. τιμηϑεὶς δὲ ἐπὶ τούτῳ σφόδρα | ἀνδριάντα | χκατα- 
,σχευάσας ἱδρύσατο ἐχ τῶν λίϑων 5555) τῶν ἐχ 5 τῆς Ἰλίου. 

ἱστορεῖ δὲ τοῦτο Τίμαιος (ἨΘ 1 1956) χαὶ “ύχος ἐν τῷ 

τρίτῳ (0. 1| 8171). 5558} ὕστερον δὲ ἀνελὼν ὅ Δαῦνος αὐὖὐ- 
τὸν ἔρριψε χαὶ τοὺς ἀνδριάντας εἰς ϑάλασσαν. οὗτοι δὲ 

ἀνεχόμενοι τὰ χύματα πάλιν ἐξήρχοντο πιρὸς τὰς βάσεις αὐ- 
τῶν. ] χαὶ ἡ μὲν ἱστορία τοιαύτη, ἡ δὲ σύνταξις οὕτως ἔχει" 
κολοσσοβάμων δὲ σταϑεὶς ἤγουν ἀνδριαντόγλυφος 
[κολοσσὸς γὰρ ὅ ἀνδριάς] σταϑεὶς δὲ ποῦ; ἐν ταῖς πτυ- 

1ὅ χαῖς καὶ περιχλείσμασι καὶ πόλεσι τῶν Αὐσόνων ἐρείσει 

20 

2Ὁ 

80 

χαὶ ἑδραιώσει τὰ χῶλα αὐτοῦ χαὶ τὰ ὀστᾶ ἤγουν γλυφή- 
σεται ὡς ἀνδριὰς ἐπὶ τῶν χερμάδων χαὶ μεγάλων λέϑων 
τῶν γητεέδων χαὶ ϑεμελιαχῶν } τοῦ Ποσειδῶνος | ὃν ᾿ζμοι- 
βέα χαλεῖ᾽ αὐτὸς γὰρ σὺν ᾿Ἵπόλλωνι τὴν Τροίαν ἐπύργωσε 
(291) πῶς δὲ γλυφήσεται ὡς ἀνδριὰς ὁ Διομήδης; ἐκβαλὼν 

ἀπὸ τοῦ πλοίου --- αὐτοῦ δηλονότι --- τὸν πέτρον χαὶ ] τὸν 
λέϑον ] τὸν ἑρματίέτην χαὶ ] ἐξισωτὴν | τοῦ πλοίου" ἐν γὰρ 
τοῖς χενοῖς πλοίοις οἱ πλέοντες βάλλουσι λίϑους, ὅτεως ὁρ- 

ϑῶς χαὶ μὴ λοξῶς τῇ χουφότητι πλέοιεν. ἄλλως Ὑ. | ἐπὶ 

χολοσσοῦ δὲ βεβηκὼς 5585 χαὶ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τόπου Τ' ἐν ταῖς 
πλαξὶ τῶν Ἰταλῶν 558) σταϑεὶς 55" στηρίξει τὰ σχέλη ἐτεὶ 
λέϑων τοῦ τειχοπιοιοῦ τῶν ἐδάφων τοῦ ᾿μοιβέως ἤτοι 
τοῦ Ποσειδῶνος τὸν ἐξισωτὴν τῆς νεὼς ἐχβαλὼν } πέτρον 
58, οὕτως λέγεται εἶναι ἡ σύνταξις 55. | Αὔσονας δὲ χα- 
χῶς εἶπεν οὗτος ὃ “υχόφρων τούς τε Φαίαχας χαὶ Ζαυνίους. 

Ϊ «Τὔσονες γὰρ χυρίως, ὥσπερ χαὶ περὶ τὰς ἀρχὰς εἶπον, οἱ 

2 ταλέαν Ῥτ0]]. 17 π. 8 τὸν --- Σκυϑέᾳ | τὸν κολχικὸν (6 2105) 
Τ' οἵη. 588 "ἐκ τῆς Σκυϑίέας ὃ ὅ δέρρος 8 ᾽ 6 ἀνδριάντας (6 2103) Τ' 

παρασκευάσας 83 κατεσκεύασε 8 κατεσκεύασεν ἑαυτοῦ (ἑαυτῶ γῖ τη) 
ἐκ τῶν λίϑων τῆς ἐλέου, ὧν ἐνεβάλετο (ἐβάλετο Ὁ ἔβαλε ο) τότε εἰς τὴν 

ναῦν (ἰϊογαῦ 20124), καὶ ἔστησεν τούτους κατὰ πᾶν τὸ πεδίον (6 2104). Τ᾽ 

Ἰ ἵδρυσεν αὐτὸν 88 οἵ, Τ᾽ 8. ἡστορεῖ --- τρέτῳ ρῬοβῖ αὐτῶν 12 Τ' 
11 ἀνερχόμενοι ὃ 

2103 

Ῥ 

Ρ 

Β 

ῃψΨψψυγνυν ν ὙΨΨΉΥΣ 
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«Αὐροῦγχοι λέγονται μέσον Καμπανῶν καὶ Οὐόλκων χείμενοι" 
οἱ δὲ μέχρι “Ιατίου «1ὐσονίαν ἐνόμισαν εἶναι ὥστε ἔχ τούτου 
τινὲς χαὶ πᾶσαν τὴν Ἰταλίαν φασίν. ] ὃ δὲ σοφὸς οὗτος “υ- 

χόφρων οὐχ οἶδ᾽ ὁποίᾳ ἀδείᾳ τοὺς Φαίαχας καὶ Δαυνίους 
ἤτοι τοὺς Καλαβροὺς Αὔσονας χαλεῖ. τὰ δὲ τῶν πάνυ νεω- 
τέρων ἐπίσταμαι ὅτι ἀμαϑίας καὶ ἀναισϑησίας ἀδείᾳ ᾿καὶ" 
ἡμᾶς τοῦ Ἑλληνιχοῦ γένους ὄντας Αὔσονας χαλοῦσιν } (8458). 

617 τειχοτπτοιοῦ᾽ τειχοποιὸς ὃ Ποσειδῶν εἴπομεν διὰ 

τί λέγεται, ὅτε τὴν Τροίαν σὺν ᾿“΄πόλλωνι ἐδομήσατο (841), 
περαιτέρω δὲ πλατύνειν τὴν ἱστορίαν ἢ δι’ ἐπῶν ἢ διὰ τῶν 
χαταλογάδην δητῶν χαΐττερ μυρία λέγειν εἰδότα μὲ σπτδριττόν 
ἐστιν. Τ' 

᾿Αμοιβέως" [ Ποσειδῶν | 558" [.4Ἵμοιβέα τὸν Ποσειδῶνα λέγει, 
ὅτι ; 

ἐν Δελφοῖς οὕτω τιμᾶται, ἐπεὶ ἠμείψαντο πρὸς ἀλλήλους 
ὃ μὲν ᾿“πόλλων Δελφούς, ὃ δὲ Ποσειδῶν Καλαυρίαν. 5555 
μάρτυς τούτου χαὶ Καλλίμαχος (ἔν. 221). 589 56 

6019 ᾿4λαένου" | ἅλαινος νόϑος ἀδελφὸς “4ιομήδους 5555. 

Ι ἐρῶν Εὐίπιπης τῆς Δαύνου ϑυγατρός, χριτὴς αἱρεϑεὶς χαὶ 
χαριζόμενος αὐτῇ τὸν Διομήδην ἔχρινε λαβεῖν τὰ λάφυρα χαὶ 
μὴ τὴν γῆν 5858 ὅϑεν χατηράσατο ὃ ἥρως μήποτε χαρποφο- 
ρῆσαι τὴν γῆν 5 εἰ μὴ ὑπὸ Αἰτωλοῦ τινος στταρείη 585. 

621 Ζηοῦς ἀνεῖναι" 4ηὼ λέγεται ἡ 4ήμητρα παρὰ 

τὸ δαίω τὸ μερίζω ἡ μεμερισμένη πᾶσιν, ἀνεῖναι δὲ ἀντὶ 

τοῦ ἀναδοῦναι, αὐξῆσαι. χαὶ ὄμπνιος στάχυς ὁ πνοὴν ὀνίαν 

ἤγουν ὠφέλιμον διδοὺς τοῖς ἀνθρώποις ἢ ὑπὸ τῶν ἀνέμων 

σιγεόμεγος χαὶ εἰς ὄνησιν αὐξανόμενος. 5859 ὄμπναι χυρίως 
πυροὶ μέλιτι βεβρεγμένοι, νῦν δὲ ἁπλῶς  Φημητριαχὸν σῖτον 
εἶπεν. 54 

022 ἔγυέας τοὺς ἠροτριασμένους τόπους εἶπεν." Τ' 

τιϑαιβώσσοντος | ἐπιμελείας ἀξιοῦντος. κυρίως δὲ "ἡ 

λέξις ἢ ἐπὶ τῶν μελισσῶν λέγεται παρὰ τὸ τιϑέναι τὴν βόσιν. 

16 βοῖβ. Αθβοῖ. Εππι. 21. βοῇ. Αρ. 1 1242 21 ὄκπναιε --- 80.. ΝΊο. 

Α 450 (ὄμπαὸ 81 κυρέως --- 80). ΝΟ. Θ 199 

αν 
16 κἴλξξβρε ρϑιξίιι πι38 κλάρων Υ᾽ καλαύριον γί καλαυροὺς 83 ὃ γ2 γῖ τι 
2ὅ ὀνόαν 81 ἡ λέξις οι, ΕΚ 

ΤΥΘΟΡΒτομὶβ ΑἸθχαπᾶγα 11. 14 
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οἵτινές ἐισι πτερὶ τὸ Ἰόνιον πτέλαγος 5585 οὗτος γὰρ τὸν δρά- 

80 

210 

χαὶ Ὅμηρος ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα 
(ν 1060). | 55554 Ἐρ (ΧΕΜΝ 78:16) 

026 στήλαις" τοῦ «Τιομή- 

δους στήλας ποιήσαντος περὶ 

ὅλον τὸ πεδίον, ἡνίχα ἀπέϑα- 

γ8, Φαῦνος ἐβουλήϑη ταύτας 
χαταποντίσαι᾽ αἱ δὲ διφεῖσαι 
πάλιν ἐχ τοῦ ὕδατος ἀνῆλθον 

χαὶ εὑρέϑησαν ἐν τῷ αὐτῷ 
τόπῳ ἑστηχυῖαι, ὅϑεν χαὶ ἐπ’- 
ἠρϑῆσαν. 58" 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

τιϑαιβώσσουσι μέλισσαι 

ἀχινήτους τὰς στήλας εἶπεν, 

ἃς ὃ Διομήδης ποιήσας ἔστη- 
σεν ἀνὰ πᾶν ἐχεῖνο τὸ πεδίον, 
διὰ τὸ ἀποϑανόντος τοῦ “ιο- 

μήδους ῥίπτεσϑαι εἰς τὸν βύ- 
ϑον αὐτὰς παρὰ τοῦ “΄αύνου 
ὥστε χαταποντισϑῆναι χαὶ 
πάλιν ἐξέρχεσθαι χαὶ δεὑρέ- 
σχεσϑαι ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ 
χαὶ ἵστανται. 

620 τὸ ἑξῆς οὕτως 55 ἃς οὔτις μετοχλίσας ὀλέγον 

ἐκ βίας καυχήσεται 588) ἐπειδὴ μεταχινούμεναι :τάλιν ἐπτανε- 
στρέφοντο ἐν τῷ τόπῳ. 55 

027 “ἀπτέρως ὁμοπτέρως ἰ ταχέως [ἢ 540 ] ἄνδηρα χυ- 
ρίως τὰ χείλη 5584 τοῦ ποταμοῦ. 5! νῦν δὲ τὰ ἵ χύματα λέγει] 
5, δατούμεναι ἤτοι χαταχόπτουσαι τὰ χύματα καὶ τρέ- 
χουσαι 555 τοῖς ἀπεέζοις ἴχνεσιν ἢ) τοῖς [ μὴ ἔχουσι πέζας 
ὅ ἐστι πόδας | 5) 5" μαρμάρινοι γὰρ ἦσαν αἱ στῆλαι Τ. ἐκ δὲ 
τοῦ πεζὸς γίνεται τοῦτο. 8' δατούμεναι ἀντὶ τοῦ | χόπ’- 
τουσαι]" χαὶ διερχόμεναι τὰ χύματα. Τ' 

080 ϑεὸς δὲ οἱ Φαίαχες σέβουσι τὸν “Πιομήδην 5555 

χοντα ἀνεῖλεν ἐχεῖσε ἐλθόντα ἐκ Κόλχων πρὸς ζήτησιν τοῦ 
χρυσοῦ δέρρους. τινὲς δὲ λῃστὴν ἤχουσαν τὸν δράχοντα. 5558 
ἡ δὲ Φαιαχία περὶ τὸν Ἰόνιον ἀδλήθην ἐστίν, ὃ δὲ ᾿Ιόνιος 

κόλπος χατὰ “υχόφρονα χαὶ Αἰσχύλον ἀπὸ ᾿Ιοῦς ἐχλήϑη. 
φησὶ γὰρ «ἐσχύλος 8844ᾳ. νν. ῬίΌμι. 8817---899ώ, πρότερον γὰρ 

Ι Κρόνιος | χαὶ Ῥέας χόλπος ἐλέγετο, εἶτα Ἰόνιος ἐχλήϑη οὕτως κοι. λυ" 
ἐχ γὰρ Φωδώνης ἐκεῖ ἀντεπέρασεν, ἐν δὲ Καγνώβῳ ἔμφρων Ῥτοιι. 885 

ἌΘΒΟΒ, ῬΥῸ, 
ἐγένετο, ἔνϑα ἐχ τῆς 4 ιὸς ἐπαφῆς Ἔπαφον γεννᾷ | οὗ “ιβύη, 827--849. 

16 ΡΟΣ - 80). ΤΠοοοΥ. Υ 98 8].. Νίο. Θ δ76 

1 ἔνϑα δ᾽ ἔπειτα οτὰ. ΚΕ 11 κοιλώματα Ῥ ἀναχώματα 86ῆι. 
ΤΊοοον. Νίο. αν. (ϑαϊᾷ.) " χώματα ΕΜ 101539 50 130 οἱ. ΡΙῸΪΙ. 21 
24 αὐτὸς 8583 ὅτ Φ γὰρ οὨ. Τ' 
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ἧς Βῆλος, οὗ “αναὸς καὶ Αἴγυπτος [. χαὶ οὗτοι μὲν οὕτω Αν.Ὀ 10}. 1110. 
φασὶ τὸν ᾿Ιόνιον κληθῆναι" 

081 ὅσοι παρ᾽ Ἰοῦς" ὅσοι περὶ τὸ Ἰόνιον πέλαγος 
οἰχοῦσι. χαὶ ὃ μὲν Αυχόφρων ἀττ᾿ Ἰοῦς ὠνόμασεν αὐτό 58" 

ὁ ϑέσττος δὲ 555} χαὶ ἄλλοι πολλοὶ (56. Ῥὶπᾷ. ΑΡ. 1. 1. 508. 
ὮΡ 94) Τ' ἀπ᾿ Ἰονίου 55)5) Τ ἐοῦ 5 ἸΙλλυριχοῦ τὸ γένος βασι- 
λεύσαντος τῶν τόπων 55) 5} ἐχείνων 5) (ἨΔ 1 802) | υἱοῦ 
᾿Αδρίου τοῦ περὶ τοῦτο τὸ πέλαγος χτίσαντος πόλιν τὴν 
λεγομένην ᾿Αδρίαν [ ἣν ᾿Α΄δρίαν ἕτεροί φασιν ὑπὸ “ιονυσίου 
τοῦ προτέρου τυράννου Σιχελίας χτισϑῆναι (1 ἘΜ 1854). τὸ 

δὲ γτέλαγος, ὡς ἔφην, ἀπὸ τοῦ Ἰονίου ἐχλήϑη. γρῶνον 
Ρ δὲ τὸ | χοῖλον χαὶ βαϑύ]. 5 

1ὅ 

20 

038 Γυμνησίαι δύο νῆσοι περὶ τὴν Τυρσηνίδα, οὐχ ὥς 

τινὲς ἕχτά. ἐχλήϑησαν δὲ χαὶ Βαληαρίδες. “ϑίορῃ. οἱ δ᾽ 
ἀμφικλύστους"  νῆσοΐ εἰσι ττερὶ τὴν Τυρσηνέαν . μέμγη- 
ται δὲ αὐτῶν χαὶ ᾿“ρτεμίδωρος (ἔν. 24 5... Τίμαιος δέ φησιν 
εἰς ταύτας τὰς νήσους ἐλϑεῖν τινας τῶν Βοιωτῶν (ΒΟΉ 1 199), 

ἅστινας νήσους χοιράδας (ΑΙ. 088) εἶπεν. Φιλτέας δὲ ἐν 

τρίτῃ Ναξιαχῶν Βαλιαρίδας φησὶν αὐτὰς ὕστερον ὀνομα- 
σϑῆναι (0. ΤΥ 4718). εἰσὶ δὲ οἱ ἐν αὐταῖς χατοιχοῦντες ἄριστοι 

σφενδονῆται" αἱ γὰρ μητέρες αὐτῶν τιϑέασιν ἐπί τινος ξύλου 
ΒΒ 51 εἰς ὅνγνος τὸν 5 ἄρτον χαὶ οὐ πρότερον αὐτοῖς διδόασι 
φαγεῖν, πρὶν χαταβαλεῖν τὸν ἄρτον 5555. ταῦτα μὲν οὖν οὗτοι 
τεερὶ Γυμνησίων νήσων. Δίων δὲ ὃ Κοχχειανὸς ταύτας πλη- 

4 ἀπ᾽ --- Ἰοῦς 8οῖ.. Ῥιμα. ΡῚΤΙ 190 86].. 4». “7 808 11 γρῶνον --- 

80}. ΝΟ. 4 11 

ὅ ϑέσπος 8τὴη"} δεύπος 57 Υ ϑέσος 53 αὐτόϑεπος ὦ οτὴη. ὃ ὁ Ἐ' Θεόποιι- 

πος ΤΗγ δον, 6 [ἐοῦ] »' Ἰλλυριοῦ Ὁ πιϑγ χαοΙλΐππβ υἱοῦ (᾿Αδρέου νοϊαΐ 
8. ΒΘΟΌΓΙ ΤΟΡΟΠΔΙη8, ΟὈβίαι ΘΟΠΒΘηΒι8 50}. ΑΡ. Τονέου τὸ γένος ᾿Ιλλυρεοῦ 
50}. ῬΙηά. (ίθρῃ. ἂρ. Ἐπβί. ΠΡ 94) ᾽1. ἀνδρὸς ᾿Ιλλυριοῦ τὸ γένος ] τότε 588 

οἵη. 7 δβασιλεύοντος ὦ οτη. 1 εἰς τὸν τόπον 8 οτη. {Π οἵ. Ργ0]}]. 20 
τρῦ, Ηἰβύ. Χ 986 18 Τυρσηνέδα οἷ. 5. 190 14 τινες Ργ01}1. 14 ΒΒαλια- 

ρέδες οαα. ϑέορ.. αὖ ν. ἴθ. ν. 1. οὗ 1ηὙ.19 18 φιελταέας 8 τη ὃ γῶ ὁπ]. γ1 

φιλταῖος 8 ἐφιτέρας 53 19 τρίτῳ 8 γαξέξξε 8 ναξέου Υ͂ ναξέων 8 τὴ 
φαλινάδας 8 (Β6α ἱποογίαχμη, αἴττιπὶ ὁ Δ η) Κ᾽ φαληριάδας 8 τὴ2 βαλλα- 

ρέδας 83 βαλιαρέδας 856 βαλεριάδας α βαλιαβρέδας Ὁ βαλιβρέδας γ2 οτη. γ1 
Ῥταναϊθῦ ε ἰηίτα 5 21 αἱ --- 22 ἄρτον ροβί ἄρτον 28 8. ΥοΙΘρΘη5 ΝΙοοίδ8, 

αυδθ ἄθθβϑβθ πίο νἱἀθυθηΐαν, ἴῃ τηϑυρίηθ "1" Δαἀαϊαϊῦ 6 55 γοῦν 583 88 

τενος ΟΤΏ. 8 

14 

ἜρΟΙ, ὉΡ 
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σίον φησὶν Ἴβηρος εἶναι ποταμοῦ πλησίον τῶν Εὐρωπαίων 
Ἡραχλείων στηλῶν, ἃς νήσους Ἕλληνες μὲν  χαὶ Ῥωμαῖοι ἘΡιοα Ὁ 1 
χοινῶς [ Γυμνησίας φασίν, Ἴβηρες δὲ Βαλερίας ἤτοι ὑγιξινάς 
(( 251 8ο.) | ἕτεροι δὲ Γυμνασίας οὕτως αὐτὰς φασὶ κληϑῆναι, 

ὅτι οἱ περισωϑέντες τῶν Ἑλλήνων ἐχεῖσε γυμνοὶ ἐξήχϑησαν 
χαὶ συνοιχήσαντες γυναιξὶν. οὕτω χαὶ τὰς νήσους χαὶ τοὺς 

παῖδας ἐχάλεσαν (085). ἕτεροι δὲ ἤγουν οἱ Βοιωτοί, οὗς χαὶ 

χαρχίνους λέγει πλεύσαντες Ϊ εἰς τὰς χοιράδας χαὶ πέ- Ῥ 
τρας | τὰς Γυμνησίας διάξουσι γυμνὸν βίον  ἀνυπόδετοι 918: 

1] γ΄ σφενδόνας χαντέχοντες, μίαν τῷ τραχήλῳ Ἴ' ἑτέραν 10.» 

περιεζωσμένοι τῇ ὀσφύι χαὶ τρίτην Ϊ τῇ χειρὶ 1 χατέχοντες, Ῥιοά. Ὑ 17 
ὅπου αἱ μητέρες τὴν σφενδονητιχὴν τοῖς γηττίοις τεαισὶ | δι- ν 
δάσχουσιν]. οὐ γάρ τις τῶν παίδων τῶν ἐχεῖ | γεύεται τι 
ἄρτου, εἰ μὴ 1 καταβάλῃ (21123) αὐτὸν [ εὐστοχίᾳ 1 σφεν- Ῥ 

1 δονητιχῇ ἀντὶ σχοπτοῦ χείμενον ὑπὲρ σανίδος ᾿. 

684 σίσυρνα δὲ παχὺ περι- 
βόλαιον ἢ δερμάτινον ἱμάτιον] σίσυς, σισύρα χαὶ σίσυρνα. 

σισυρνοδῦται" ] διαφέρει οι. Ατ.Αν.. 

και ποφοσιτωψι...-- Ε 
" 

20 

58) Ερ' (ἘΜ 7142) ἡ λεγομένη 
γούννα “Ἐρ' ἥντινα Σιμωνίδης 
ὑποχοριστιχῶς εἶπε σίσυν 
παχεέην 58". 

σίσυς μὲν γὰρ λέγεται πᾶν 
εὐτελὲς ἱμάτιον, σισύρα δὲ τὸ 
ἐχ δέρματος ἐντρίχου  ὅττερ 
χαὶ γούνναν χαλοῦσιν ] ἢ τὸ Ἑα σοι. ἢ 

ἁπλῶς ἐξ ἐρίου ἱμάτιον ] σίσυρνα δὲ τὸ ἄτριχον δερμάτινον Τ. 
σίσυρνα δὲ παχὺ ἱμάτιον 855) τοιούτοις δὲ ἐχρῶντο οἱ τὴν 
γῆσον ταύτην χατοιχοῦντες 558. χαρκῖνοι" διὰ τὸ σχληρω- 
ϑῆναι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης τὰς σάρχας ἀσπα. οὕτως 

αὐτοὺς ἐχάλεσεν ἢ Τ' 
χαρχῖνοι τεετλωχότες ἐτεὶ] διὰ τὸ ναυαγήσαντας δέρματα 
γαυαγήσαντες δέρμασιν ἀτρί-]) σχέπεσϑαι. 

2 

χοις ἐσχεττάζοντο. 8' χαρκῖνοι δὲ ἀντὶ τοῦ 55 δίκην χαρ- 
χίνων | 58 85 πλεύσαντες | 8 τὴν ϑάλασσαν περιεἰρ]χόμενοε... 

81 ἄνευ τριχῶν. 5). 

θ86 ἄχλαινον 88... 

σουσιν | 589 84. 

ἀμπρεύσουσι Τ|| χαχοπαϑή- 
ὃ μὲν Καλλίμαχος κυρίως ἐπὶ τοῦ ἕλχειν ἔλαβε 

21 πα- 

82 86. 
8 φαλερέας ν2 ὁπ. γῖ 

χεέαν 83 22 δερμάτεον ὁ 

ἱπᾷ. οὗ ν᾿ 

4 γυμνησίας ὃ 10 σέσυραν 83 

80 ἰΔ6. ἱπᾶ. { δέρμασινν) 

τω φοίνς Ἐκόακ τὰ ρος ῥσαῤο λοι 
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τὴν λέξιν οἷον ἄνδρες ἐλαιοὶ δὲχ λειόϑεν ἀμπρεύ- 
οντες (ἴν. 284). Ἐξ’ (ΕΜ) ἄμισερον γὰρ χυρίως καλεῖται τὸ σχοι- 
γίον τὸ ἕλχον τοὺς βόας 5555, Ε΄ (ΕΜ) οἷον ἀμπερόν τι ὃν, τὸ 
διαμπερὲς τῶν ζυγῶν δεδεμένον ἘΜ ἢ τὸ ξύλον 55) 5 Ἐρ (ΕΝΠ 

ὅ τὸ ἐτιιχείμενον 5558: τοῖς αὐχέσι τῶν ἐαμηζαμῶς 585 54 ΕΠρ' (ΕΜ). 

ὃ δὲ “Πυχόφρων ἐπὶ τοῦ καχοπαϑεῖν ἔλαβε τὴν λέξιν. "Ἐς 

ΡΟΝ 8629) 
086 τριπλαῖς" ἐκ γ΄ σχοινίων τιξτελεγμένας 5595} ἔχον- 

τὲς τὰς σφενδόνας 855 γ΄ γὰρ σφενδόνας εἶχον 85 μίαν περὶ 
τὸ τὴν χεφαλὴν καὶ μίαν περὶ τὸν ὦμον χαὶ ἄλλην περὶ τὴν 

γαστέρα 585. χῶλα δὲ λέγεται τὰ ἑχατέρωϑεν τῆς σφενδόνης 

σπαρτία. 858") δεικώλοις διτιλαῖς ττεφυχυέαις, βέσνν ὅπου χαὶ 

αἱ πέτραι τέϑενται. Τ' 
14 040 ναστὸν᾽" χυρίως ὃ 

ΡΊ πλαχοῦς | ὃ μετὰ σταφίδων 
χτεττεμμένος, νῦν δὲ ἐτεὶ τοῦ 
[ἄρτου | 55") ΧῈΡ (Μὴ) χαταχρη- 
στιχῶς τέϑειχεν 58) ΟἿΕΝ 5970). 

Ρ 0641 τράφηκχος᾽ τράφηξ 
20 ἐστὶν ἡ 1 ̓ὑπόπλατος βάσις ] 

558" ΕΘ (ΕΝ) μᾶλλον δὲ 5") ὑπό- 
σύλαχος 5559, λέγεται δὲ χαὶ τὸ 
τῆς νεὼς χεῖλος, ἐφ᾽ ᾧ. οἱ 

24 σχαρμοὶ τέϑενται. νῦν δὲ 
ΡΙτὸ ξύλον, ἔνϑα τιϑέασι τὸν 
ἄρτον ] 58) “Ἐδ (ΕΜ 7045). τρά- 
φηὲξ δὲ ὃ τὴν τροφὴν φέρων. 
5856 

γαστός χυρίως ἄρτος ὃ ζυμω- 
ϑεὶς μετὰ | μέλιτος  χαὶ στα- Ατἰβι. Αν. 557 
φίδων | χαὶ ἑτέρων εἰδῶν | νῦν Ἰά. 5οΆ. ΡΙ. 
δὲ ἁπλῶς τὸν ἄρτον εἶπε. 

τράφηξ χυρίως ἡ ὑπόπλατος 
σανίς, ἐν ἧ τοὺς ἄρτους πρὸς 
τὰς χλιβάνους ἀπάγουσιν, νῦν 
δὲ τὸ ἁπλῶς ξύλον εἶττε. τρά- 
φηξ χαλεῖται χαὶ τὸ τοῦ πλοίου 
χεῖλος, ἐν ᾧ οἱ σχαλμοὶ τί- 
ϑενται. 

29 042 ὑλεπρὰς ] ϑαλάσσῃ βεβρωμένας [.ἢ 

ΦῚ 648 Ἰβηροβοσχοὺς" αἱ γὰρ Γυμγήσιαι οὐ πόρρω εἰσὶ 
τῶν ᾿Ιβήρων |. 588 5 

ΡΙ Ταρτησὸς δὲ νῆσος πρὸς ταῖς ἡ δὲ Ἰβηρία χαὶ Ἰσπανία καλεῖ- 

Ἡραχλείαις στήλαις. ἡ δὲ Ἰβη-͵ ται παρὰ ““ατίνοις. Ταρτησὸς 

1 ἀνυπόδητοι 56}. ὅορῃ. ΟΟ 849 29 λεπρὰς (Ρ) 8οῖν. ΤΠεοον. 1 389. 

10 μίαν 88 

Ἐφ (ΕΝ) 
πλάγιος 24 σκαλμοὲ Ε (ΕΜ) 

10 τοῦ οτῃ. σα ([ΜῚ 

ὑπόπλακος Ηρ γῖ 8 τα ἢ ὑπόπλατυς ΟἾν. 6. ΜΜιοῖϊον πὐνν. 
100 Ἀὶ εἰδάτων 20 ἐστὲν ΟἸη. 
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ρία νῦν Σπανία χαλεῖται ]. 585} δὲ νῆσος χαὶ πόλις, ἧς ᾿᾽40- 
γανϑώνιος ἐβασίλευσε ζήσας 

ἔτη ρχ΄, ἀφ᾽ ὧν ἐβασίλευσε π΄, ὥς φησιν ὅ Ἡρόδοτος (1 168). 
χεῖται δὲ αὕτη ἡ Ταρτησὸς πλησίον τῶν Ἡραχλείων στηλῶν. 

πύλης δὲ εἴρηκε διὰ τὸ στενὸν εἶναι τὸ μεταξὺ τῶν 
Ἡραγλείων στηλῶν στόμα 585 5 δι᾿ οὗ 854 ἔχπλους ἐστὶν εἰς 
τὸν ᾿Ωχεανόν. 5535, 

6044 Ἄρνη νύμφη | ἡ τρο- [;Ἄρνη [ πόλις Βοιωτίας | ἀπὸ Ῥ 
φὸς Ποσειδῶνος... εἴρηται  ἄρνης τῆς Ποσειδῶνος τρο- 

10 

1ὅ 

20 

2ὅ 

δὲ “ρνη ἡ νύμφη {πρότερον 
Σινόεσσα καλουμένη, ὅτι τὸν 
Ποσειδῶνα λαβοῦσα παρὰ τῆς 
Ῥέας ἐχτρέφειν πρὸς τὸν Κρό- 

φοῦ, ὅτι Κρόνου ζητοῦντος 
Ποσειδῶνα ἀπηρνήσατο μὴ 
ἔχειν αὐτόν, ὅϑεν ἡ πόλις 
ἐχλήϑη Ζργνη πρότερον Σι- 

τόπος 53 

γον ζητοῦντα ἀπηρνήσατο. 
χαὶ ἐντεῦϑεν ἄρνη ὠνομάσϑη. 
οὕτως Θησεὺς ἐν Κορινϑιαχῶν 

γ΄. Ἐρ (ΕΜ 1449) 
Κράτων δὲ παρὰ 

αὐτὸς οὕτω φησὶ χληϑῆναι παρὰ τῶν οἰχούντων αὐτὴν Κα- 
ρῶν" χὼν γὰρ τὸ πρόβατον οἱ Κἄρές φασιν. Τέμμεξ 
ἔϑνος πρῶτον οἰχῆσαν ἐν Βοιωτίᾳ. “ϑίορῃ. Τεμμίχων 

Ι τῶν Βοιωτῶν ἀπὸ ὄρους ] Τεμμίχου ΤΤ 
γῦν Τάναγραν 555, χαλουμένην [᾿ ἔστι δὲ 5") πόλις Βοιωτίας] 
58., α“εοντάργνη Ϊ πόλις Βοιωτίας . οὕτως ἐχλήϑη, ἐπειδὴ Ῥ 
5254 ᾿“δράστου ἐχεῖ 54 βασιλεύοντος χαὶ 52 μέλλοντος ϑύειν 

5251 ἄρνα Τ ἐλθὼν λέων ἥρπασεν 535) ἐχ τῆς ϑυσίας Τ' ἄρνα 
τὸν τυϑησόμενον 5255. πάγους τὰς | ἐξοχάς |. 5" 

046 “Σχῶλόν τε καὶ Τέγυραν 88. ὁμοίως Τ' | πόλεις Βοι- 
ὠτίας "1 58 ᾿Ογχηστὸς δὲ | πόλις Βοιωτίας |. 5" ᾿Οὐχηστὸς ἄλ- 

γόεσσα καλουμένη, ὥς φησι 

Θησεὺς ἐν τρίτῃ Κορινϑιαχῶν. 

22 Γραῖαν --- 56}. Ὁ Β 498 (οἷ, Ρ) 206 λέων 50ῇῃ. Β 8 δ01 

21 πάγους --- 80). ε 40 : 

1. ἐσπανέα 88 ὅ πύλας εἶναι ΟΥῊ. 8 Τηΐ 
60 ἔχπλους Τ' ἔμπλους δὲ 88 ἐκπλέουσιν Οτη. ἐστὲν 8 

8 ἡ οτη. Ὁ 9. 140. ἰπᾶ. {ἀφ᾽ ἧς Ἄρνη πόλις Βοιωτέας τὸ 
ὄνομα εἶχεν) 11 οἵ. Ῥαη Σιψόεις Ῥαῦβ. ΥὙΠΙ 802 Μαβ. ΒΗ. ΠΧ 410 

18 αἰγόεσσα γΊ τὴ 18 κράτης ΕΜ οἷ. Μυ6}.. ΕῊΘ.ΤΙΝ 814. 
24 διότι 1 21 τελεωσόμενον ἃ οἵη. {7 

τὸ ἄρνας πολλοὺς ἔχειν. καὶ τὴν Κῶν ὅ ἘΜ 14: 

ἹΓραῖαν] τὴν Ῥ 5 186. 
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σος ἱερὸν Ποσειδῶνος, ὥς φησιν Ὅμηρος Ογχηστόν ϑϑ'᾽ 
ἱερὸν Ποσειδήιον ἀγλαὸν ἄλσος (Β ὅ00). Τ' Θερ- 

μώδων | ἐστὲ μὲν ἕτερος ποταμὸς Παφλαγονίας περὶ Σινώ- ΑΡ. Β 870 
πην, ὅπου ἦσαν αἱ ᾿ἅμαζόνες [ ὁ δὲ νῦν χείμενος Τ' Θερ- προς 
μώδων δὲ χαὶ Ὕψαρνος | ποταμοὶ Βοιωτίας ]. χαὶ Καλλί- 
μαχος ἂψ ἐπὶ Θερμώδοντος δδεύετον (τ. 210). 55" 5 

048 τοὺς δ᾽ ἀμφὶ Σύρτιν 585 5 τοὺς περὶ τὸν Οδυσ- 
σέα λέγει | 88} περὶ γὰρ τὴν “ιβύην 5558) ἐχπεσόντες 55 

ἐπλανῶντο. δύο δέ εἰσι Σύρτεις 5555, ἐν «Ιιβύῃ | 558} ἡ μὲν 
μείζων, ἡ δὲ μιχρά. γράφεται δὲ καὶ Αιγυστιχὰς 5558. 
χλάκας 8 οἰχοῦσι δὲ οἱ Διγυστῖνοι μετὰ Τυρσηνῶν 5552, 
“«έίβυς -- “ιβυστικὰς πλάκας" ὅ τινες διὰ τοῦ γ γρά- 

φουσι, καχῶς. “Βίορῃ. ' 
049 στενὴν δὲ πορϑμοῦ συνδρομὴν λέγει, ἐπειδὴ ὃ 

πορϑμὸς μέσος χεῖται τοῦ τε ᾿Α΄δριατιχοῦ χαὶ τοῦ Τυρσηνικοῦ 
πδλάγους | τὸ μὲν λῆγον, τὸ δὲ ἀρχόμενον. ἢ ὅτι τὸ Τυρση- 
γιχὸν πέλαγος μεταξὺ Ῥηγίου χαὶ εσσήνης κεῖται. 5555: 

τὸ ἑξῆς" τοὺς δ᾽ ἀμφὶ Σύρτιν 8555) χαὶ ]εσήνην 5" καὶ Δι- 
βύην χαὶ τὸν πορϑμὸν τὸν ἐν Τυρσηνίᾳ π λαγχϑέντας πρό- 
παντας 8555} ὁ 558 παγδόχος Τ “Ἴδης {τὰς χεῖρας ὁπλίσει 

Β5 5, “ιβυστικὸν “δὲ  χαὶ “ιγυστιχὸν τὸ αὐτό ἐστι. Ζιβυ- 

στιχὸν μὲν λέγεται 1 ἀπὸ “ιβύης τῆς Ἐπάφου ϑυγατρός |: Αρ. ΤΙ 10 

«ιγυστικὸν δὲ ἀπὸ «ίγυος τοῦ ᾿4λεβίωνος ἀδελφοῦ, ὃς Ἥρα- 56. ὉΡ Τὸ 
χλέα χωλύων ἀπερχόμενον ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βοῦς ἀνῃρέϑη. 

᾿ Εὐρώπης δὲ χαὶ «“ιβύης ἄχραι πορϑμὸς σταδίων ζ΄, ἔνϑα ῬΆΠ.ν. ΑΡΟΙ] 
περὶ τὴν Αιβύην καὶ Ἡρακλέος "δύο" ἵστανται στῆλαι 1 Ν᾽ 6 
᾿λύβη καὶ ἌἌβυνα λεγόμεναι]. ἐχεῖ δέ εἰσι καὶ τὰ Γάδειρα, κοι. ὉΡ 64. 

ἃ πρότερον γῆσος Κοτινοῦσα ἐλέγετο]. ποταμὸς δὲ Γαδεί- αὶ 456. 
ρων Βαίτης  ἔνϑα αἱ ἡμέραι ἀϑρόως χαὶ οὐ χατ᾽ ὀλίγον 3 
ἐμπίπτουσι δίχην ἀστραπῆς. ] καὶ τὰ μὲν Γάδειρα χατὰ τὸ 4 
τῆς Εὐρώπης χεῖται τέρμα ] μαχάρων δὲ νῆσοι ὁρίζονται τῷ 8 

«Τιβυκῷ τέρματι πρὸς τὸ ἀοίχητον ἀγέχουσαι ἀχρωτήριον [. 

ὅ δὲ οῃ. 7' θ ϑερμώδοντ᾽ 8 οἴη. ὥδευσα 8 ὥδευεν 83 ΟΤὴΩ. 6 
1ὅ μέσον 8 τυρσηνέου8β 10θ τοῦ 83 λήγων 5837 τοῦ 531 
ἀρχόμενος 83 1 18 τὸ --- ὁπλέσεε Ῥοδὲ 211:5 περεβολαέου 8 

19 πρὸς πάντας 8 πάντας 7' 50 τὰς --- ὁπλέσει [] κατάσχη Τ' Χἀγρεύσε- 
ταε οἵ. 911 2ὅ ΧΕ’ 21 ἄβηνα ὃ γὰ ΧἌβιννα 29 ΧβΒαῖτις 



ῬΡ 

ὅ ϑαλάσσης ] περὶ ΠῆΖῆεσήνην καὶ 1 “Ζιβύην [ ἔνϑα ὅ Τυρρηνὸς 

9 

Ρ ρέων 8) χεφαλὰς ἔχειν, μίαν χάμπης, μίαν λέοντος, ἄλλην 

1ὅ 

20 

2ὅ 

80 

210 ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

Κλέαρχος δὲ τὰς κατὰ Γάδειρα στήλας τοῦ Βριάρεω Ἡρακλέος Ζεπ. Υ 48 
εἶναι λέγει, μεϑ᾽ ὃν δεύτερος Ἡραχλῆς ὃ Τύριος | ἦλϑεν ἐπὶ 4 

τὰ Γάδειρα χαὶ τρίτος Ἕλλην. ἢ 
048 Σύρτις δὲ ἡ χαὶ Χάρυβδις | ἔστι δὲ ὄνομα Ἱτόπου 

᾿Αδρίᾳ συμβάλλων δεινὴν (μι 106) ἐργάζεται τὴν Χάρυβδιν. 
Αδρίας δὲ καὶ Σένων ὀνόματα ποταμῶν ῥεόντων εἰς τὸν 
᾿Ιόνιον χόλπτον. 5 

050 γαυτειλοφϑόρου᾽ φασὶ τὴν Σχύλλαν ἕξ 5385 ϑὴη- 

χυνός, ἄλλην γοργόνης, ἑτέραν φαλαίνης καὶ ἕχτην ἀνϑρώπου 

528, [ σχοπὰς δὲ τοὺς σχοτεέλους. καὶ Ὅμηρος (μ 95) αὐ- 

τοῦ δ᾽ ἰχϑυάασχε σχόπελον πέρι 8»5) μαιμώωσα [1 , 
θ60 μεξόϑη ρος } τῆς Σχύλλης ἥτις χατ᾽ ἐμὲ ϑυγάτηρ εοι. Ἐυτ 

ἦν Νίσου τοῦ Π]εγαρέως. τεμοῦσα δὲ τὴν χρυσῆν αὐτοῦ ἘῬΡ. 1200. 
Ι τρίχα | καὶ ἄνανδρον "αὐτὸν" ἐργασαμένη --- ἐν ἐχείνῃ γὰρ Αρ. ΠῚ 211. 
τῇ τριχὶ ἦν αὐτῷ τὸ πᾶν τῆς δυνάμεως χαϑάπερ χαὶ τῷ Σαμ- 158. ΧΥ͂ΤῚ 
ψών Τ' --- ἀνῃρέϑη ὑπὸ τοῦ Πίνωος, ᾧ καὶ προὔδωχε τὸν 

πατέρα, χρεμασϑεῖσα | τῆς πρώρας τῆς ἐχείνου νεὼς χαὶ ἘΑΡ. 
ἑλχομένη διὰ τῆς ϑαλάσσης, ὅϑεν καὶ ὃ τόπος τοῦ πελάγους, 
οἶμαι, ἐχλήϑη. ἢ ἄλλοι δέ φασι (855) γυναῖχα ταύτην εἶναι 
εὐχερεπτῆ, ἣν μισγομένην Ποσειδῶνι γνοῦσα ᾿ἀμφιτρίτη ἐν- 

ἔβαλε φάρμαχα τῇ πηγῇ, ἐφ᾽ ἧς εἰώϑει ἡ Σχύλλα λούεσθαι, 
χαὶ ἀπεϑηρίωσεν αὐτὴν εἰς ] ϑηρίον ἕξ χεφαλὰς ἔχον, χάμ- Ξαρτ.9 
σης, χυνός, λέοντος, γοργόνος, φαλαίνης, ἀνθρώπου  “δώ- κα 89 
δεχα δὲ πόδας". χαὶ ταῦτα μὲν λῆρα καὶ μυϑιχά, ὄπισϑεν 
δὲ αὐτὸ ἠλληγόρησα (989). 

6061 ὁ Ἡραχλῆς παραπλέων τὰ μέρη, ἔνϑα χατῴχει ἡ 
Σχύλλα, ὅτε ἦγε τὰς Τηρυόνου βοῦς, αὐτὴν ἀνεῖλεν. ἐλϑὼν 
δὲ πάλιν ὁ πατὴρ αὐτῆς Φόρχυν καὶ χαύσας αὐτὴν πάλιν 
ἀνέστησεν (8455). Τ' 

4 Σύρτις --- Διβύην ] ΑΣύρτις δέ ἐστιν ὄνομα ϑαλάσσης ἐν (Ῥ) Δε- 
βύῃ, καὶ Χάρυβδις τόπος περὶ Μεσήνην ΘΥΡῸ καὶ --- οϑῦ τοοορρίδ 'π 00ῃ- 

τοχύαχη ἱπίθυρ οβίο οἵ, 21:5 ὅ ἔνϑα --- Χάρυβδιν πο ΒαΡρ᾿ πη ΒΘΙΙΠΟΠΘΠΙ 

ΒοΠοἸαβδίαιτι ΖΤυρρηνὸς Βϑαμπθηη6 7) ἠζΨἍδρίας | Θχοϊ 5856 Δηΐθ ἤ8ηῸ γο- 
οολ νἱ ἀθηΐαν, δα ααδ ἤᾶθῸ ρου ποθϑηΐ. πυμηθυῖβ ἱπο  αδ]0 ΗΙδύ, Χ 97ὅ 
10. 11 κέαν (Ὁ185) οὐ ἄλλην (018) οὐ ἑτέραν οἱ καὶ ο1η. 83 11 ἕκτην 1 ἑτέ- 

ραν 88 19 πρύμνης ΑΡ. ' 
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. 082 στερφοπέπλου᾽" ταῦ-] θ01 ῬΜηκιστέως" ἥήηχι- 
Ρ τα πάντα ὡς | ἐπέϑετα Ἥρα-] στεὺς ὁ Ἡραχλῆς τιμᾶται παρ᾽ 

χλέος ]. ἸΠηχιστεὺς γὰρ τιμᾶ-}] Ἠλείοις. στερφοπέπλου 
ται παρ᾽ Ἠλείοις. χαὶ Σχα-] τοῦ λεοντὴν ἐνδεδυμένου. στέρ- 

ὅ πανεύς, διότι ἔσχαψε τὰς φος γὰρ τὸ τοῦ λέοντος δέρμα. 
χκόπρους τῶν τοῦ ὐγείου βο-Ἰ Σκαπαν ως, ὅτι ἔσχαψε | τὸ ΑΡ. ΤΠ 88 

Ρ ὥν, Βοαγίδας δὲ, ὅτι ἤγαγε] περιτείχειον τῆς ἐπαύλεως 
τὰς Γηρυόνου βοῦς, στερφό- τῶν βοῶν .“ὐγείου τοῦ Ἠλείων 

(δ) πεσέλος δὲ διὰ ] τὸ δέρμα τοῦ βασιλέως χαὶ τρέψας ἐχεῖσε 
10 λέοντος, ὅπερ στέρφος χαλεῖ-᾿ πρὸς τὴν βουστασίαν ποτα- 

ται 883) ἐχέχρητο γὰρ αὐτῴ] μοὺς δύο τόν τὲ ᾿λφειὸν χαὶ 
ἀντὶ περιβολαίου. 5555 Πηνειὸν τὴν ἄμετρον ἐχξείνην 
τῶν βοῶν χόπρον χαϑαίρει βραχείᾳ δοτπῇ, ὑττὸ Εὐρυσϑέως 
προσταχϑεὶς τοῦτο ὡς χαὶ τοὺς λοιποὺς ἄϑλους 1. 

ιὸ στερφότπεετπλος" λέγεται δὲ ὃ Ἡραχλῆς διὰ τὸ δέρμα τοῦ 

λέοντος" ἐχρήσατο δὲ αὐτῷ ἀντὶ περιβολαίου. λέγεται δὲ 

χαὶ Σχαπανεύς, διότι ἔσχαψε τὰς χόπρους τῶν “4ὐγείου βοῶν, 

Βοαγίδας δὲ διὰ τὰς Γηρυόνου βοῦς. Ἐρ (ΕΜ 7202) ΒβΒοα- 

γέδας ὅ Ἡραχλῆς ὃ τοὺς βόας τοῦ Γηρυόνου ἄγων τῷ τ 4ιεί. 

20 Ἐρ (ΕΜ 2084) Σχαπανέως τοῦ σχάψαντος τὰς χόπρους 

τοῦ Αὐγείου χαὶ ἄξαντος τὰς βοῦς τοῦ Γηρυόνου. 54 

Βοαγέδα ὅτι τὰς βοῦς τοῦ Γηρυόνου ἦγεν | ἐξ Ἐρυϑείας τῆς Αν. Π| 106 

ττερὶ τὸν ᾿Ωχεανὸν νήσου [ ὥς φησι χαὶ Ὀππιανὸς ἐν τοῖς 

Κυνηγετιχοῖς αὐτῷ τ᾿ ἐπ᾿ Ὠχεανῷ δηρίσατο Γηρυονγῆι 
25 (Ἢ 111) χαὶ Ἡσίοδος, οἶμαι, ἐν Θεογονίᾳ Ορϑον ---:ὩΕὐρυ- 

τέωνα (298).} ἀνεῖλε δὲ χαὶ Γηρυόνην αὐτὸν ὑπὲρ τῶν βοῶν 108 
μέλλοντα μάχεσϑαι τοξεύσας αὐτὸν περὶ ποταμὸν ᾿νϑεμοῦν- 
τα. ] ἦν δὲ ὃ Γηρυόνης Χρυσάορος παῖς χαὶ ϑυγατρὸς ᾿ὨΩχεανοῦ 106 
Καλλιρόης. 1] δύο δὲ δένδρα περὶ τὸν τάφον ἐχείνου ἑστῶτα ῬΆΪΙ. ν. ΑΡ. 

80 χαταλείβεται αἵματος. ἦν δὲ χαὶ  τριχέφαλος | καὶ τρίσω- κι: 287 
μος 1 ὃ Γηρυόνης. ΑΘΒ0Β. Αρ. 870 

08 ἁρπυιογούνων ἀπὸ μέρους 5358, ὀρνιϑογούνων 

νμ α 

1 ἐπεὲ (Ἰη5) τιμᾶται παρ᾽ ἡρακλεέοις " ταῦτα --- ἡρακλέος " μηκεστεὺς γὰρ 

καὲ σχαπανεὺς --- 8. Ἰἰϊἴ6γ 5 ̓πύο δι τὴ" ὅ ὅτι 8 Τ᾽ (00) οἵ. ἴηΐτ.11 

διέσκαψε 8 οἷ. ἸΌ. Ἴ βοαγέδης 8 8 γηρύονος 8 9 διάδημα 8 
18 βουγαιάδας (ργ15) 19 {41ιὲ| οἵ. 2201: 

'. 
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Ι ὀρνέου ]. λέγει δὲ περὶ | τῶν σειρήνων [᾿ πτερωταὶ γὰρ ἦσαν. 
ἃς νιχήσασαι αἱ μοῦσαι τοῖς πτεροῖς 588 αὐτῶν 53 ἐστεφανώ- 

ϑησαν, ὅϑεν χαὶ ζωγραφοῦνται ἐν ταῖς χεφαλαῖς ἔχειν αἱ 
μοῦσαι πτερά. μόνη δὲ Τεριψιχόρη οὐχ ἔχει 8555 πτερὰ ἐν τῇ 
χεφαλῇ 5 διότι μήτηρ αὐτῶν ἦν 585. ἁρπυιογούνων | τῶν 
σειρήνων ἰ ἀηδόνων διὰ τὸ εὔφωνον ὠμόσιτα διὰ τὴν 
ἐχϑυοφαγίαν χαὶ διὰ τοὺς τοῦ Ἡλίου βόας. 85 ἁρπυιεογού- 
γων"] λέγει δὲ περὶ σειρήνων | αἵτινες ᾿ϑυγατέρες" ἦσαν 5αρι.5 222 
Τεριψιχόρης μούσης χαὶ ᾿Αχελώου ποταμοῦ μεταξὺ δέοντος 
«Αἰτωλίας καὶ ᾿Α΄καρνανίας | τῆς χαὶ ᾿Αμβραχίας, νῦν δὲ Νικο- 
πόλεως ἀπὸ τοῦ Ὀχτάουιον Καίσαρα νιχῆσαι ἐχεῖ τὸν ᾽Δ4»- ΐ 
τώνιον 5.. ἅρπη δὲ εἶδος ὀρνέου ᾿ καὶ ἅρπυια ὁμοίως [᾿ καὶ οἱ 18δ26 2175: 

ἄνεμοι ἅρπυιαι λέγονται χαὶ ὀνόματα δαιμόνων πτερωτῶν | 17:5 ' 
ϑηλειῶν [. ἁρπυιογούνους δὲ λέγει τὰς σειρῆνας οἷον ὀρνι- 8 Τιῦ 

ϑογόνους᾽ πτερωταὶ γὰρ ἦσαν τὰ χάτω μέρη ὀρνέϑων ἔχου- 
σαι] τὰ δὲ ἄνω ἀνθρώπων | ἃς αἱ μοῦσαι νιχήσασαι μελω- ἴ. 
δίέᾳ τοῖς πτεροῖς ἐχείνων ἐστεφανώϑησαν πλὴν Τερψιχόρης, } 

ὅτι μήτηρ ἦν τῶν σειρήνων . περὶ δὲ Κρήτην ταῦτα γεγό- ἘΜ 1838. 
γασιν, ὅϑεν χαὶ πόλις ᾿“πτέρα τῆς Κρήτης παρὰ τὸ ἐχεῖ τὰ Ὶ 
συτερὰ νιχηϑείσας ἀποβαλεῖν τὰς σειρῆνας. Ι ἦσαν δὲ, ὡς 
ἔφαμεν, αἱ σειρῆνες τὰ χάτω μέρη ὀρνέϑων ἔχουσαι, τὰ δὲ 

ἄνω ἀνθρώπων | οἰχοῦσί τε ἔ περὶ" Τυρσηνίαν | ὡς ἡ Σχύλλα 56ῃ. κ 89 ͵ 
ἕξ χεφαλὰς εἶχεν, ὡς εἴπομεν (2109), τὰ δὲ ἄνω ἀνϑρώ- 
που | περὶ τὸ Ῥήγιον οὖσα "" ἀντιχρὺ τῆς Σιχελίας, ἧς τελη- ΙΝ 
σίον χαὶ ἡ Χάρυβδις περὶ Ἰεσήνην (8815) ὥσπερ καὶ αἱ γορ- (ἀρ. Π.89 ὁ 
γόνες ] ἐν Ταρτησῷ τῆς Ἰβηρίας ΤῪ χἄν τινες ἐν Ταρσῷ αὐτὰς ΆΣΕΝ 
λέγωσι (Μα]. 48) [" πτερωταὶ δὲ χαὶ αὗται χαὶ δραχοντώδεις ἈΡ. ὈΪΌ]. 114 

ἔχουσαι βοστρύχους ] ὡς αἱ ἅρπυιαι ἐν Θράχῃ [ ὦτα ἄρχτων, Ἐ1 120 ἢ 
σώματα γυπῶν, πρόσωπα κορῶν ἔχουσαι ] καὶ ἡ Ἔχιδνα τεερὶ Ἐδ5. Θ 396 

«“Τυδίαν στέρνα χαὶ χεφαλὴν χόρης, τὰ δὲ χάτω ὄφις | ὡς καὶ ἈΡ. ὈΪ0]. 1 
Ὄρϑος ὁ Γηρυόνου κύων ἐν Ἐρυϑείᾳ δύο χυνῶν κεφαλὰς ἢ Ἅ 
ἔχων 1 ἑπτὰ δὲ δραχόντων | χαὶ ᾿Α΄στέριος ὃ ἔχαὶ" ΠΠινώταυρος ὃ ἴρ. ΤΙ : 

ἐν Κρήτῃ βοὸς ἔχων πρόσωπον, τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα ἀνδρός [. ; 
ταῦτα παρεχβατιχῶς εἰρήχαμεν περὶ τερατομόρφων ζώων, 

1 τὰ δὲ δἃῃι καὶ 81" Χετὸ κατὰ 8 μέρος 8 τῶῦ Χ μέλη Ἷ 

ἅρπη 8 4 κί ἔχουσαι ἃ 11 ᾿Αμβρακίας --- Ῥτ0}]. 20 
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ἐπεὶ χαὶ αἱ σειρῆνες μυϑιχῶς, καϑὼς ὑπεϑέμεϑα, τερατώδεις 

ἦσαν. ἀλληγοριχώτερον δὲ ] αἱ σειρῆνές εἰσιν αἱ ἡδοναί ]. ὃ 
δὲ γεώτερος Πλούταρχος ἑταιρίδας ταύτας φησὶ κατεχούσας 

αἱμυλίαις τοὺς παραπελέοντας. | εἰσὶ δὲ καὶ σειρῆνες ζωύφια 
ὅ μιχρά, μελίσσαις παρόμοια. Ἐχλώμακχας τραχεῖς | τό- 

πους 1 ἀχρωτήρια ἀηδόνων τῶν σειρήνων, διὰ τὸ ϑελ- 

χτιχόν᾽" (2229) 53. 

θῦὕ4 ὠμόσιτα δαιταλωμένους ὠμὰ ἐσϑίοντας. 51Ὁ 

ληρεῖ δέ" τοῦτο γάρ φησι περὶ τοῦ ὅταν ] ἐν τῇ τοῦ Ἡλίου 
10 νήσῳ γενόμενοι ἰχϑύας ἡλίευον ἐν ἀγχίστροις καὶ οὕτως 

διέζων 1 ἀλλ᾽ οὐχὶ χαὶ ὠμοὺς, ᾿ ὦ" Αύχοφρον, τούτους ἤσϑιον. 
ἢ δαιταλωμένους ὡς τρωγομένους ] ὑπὸ τοῦ Κύχλωπος 

ὠμοὺς | ἢ καὶ ὑπὸ “Ιαιστρυγόνων. Τ' 
05] ἕνα φϑαρέντων τὸν Ὀδυσσέα λέγει" μόνος γὰρ 

ι5 ἐσώϑη. γχαὶ Ὅμηρος ὀλέσας ἀπὸ πάντας ἑταίρους 

Γ 584). 53 : 
Ῥ θὕ8 δελφινόσημον᾽ Στησίχορός φησιν 1 Ὀδυσσέα | ἐπὶ 

τῆς ἀσπίδος φέρειν δελφῖνος τύπον (ΕἼ. 6 ΠῚ 992 ΒΙ[) καὶ Εὐ- 

φορίων (ΑΑ 142) 5558, δὲ τούτῳ συμφϑέγγεται 5558 Φοι- 

20 γέχη δὲ | ἡ ̓ 4ϑηνᾶ 5855) ἐν Κορίνϑῳ | τιμᾶται 58. 
λέγει οὖν χλέπτην τῆς ᾿ϑηνᾶς]κλῶπα τὸν Ὀδυσσέα φησίν, 
τὸν Ὀδυσσέα διὰ | τὸ ἐν Τροίᾳ [ὅτε τὸ παλλάδιον τῆς ᾿4ϑηνᾶς 
παλλάδιον, ὅπτερ ἔχλειψψε μετὰ  εἰσελϑὼν μετὰ Διομήδους ἐν 
“Ἰιομήδους 1 Ὀδυσσεύς. 5 τῇ Τροίᾳ ἔχλεψψε δόντος αὐὖὐ- 

2ὅ τοῖς αὐτὸ τοῦ “᾿Αὐντήνορος" Θεανὼ γὰρ ἡ ἢ «Αντήνορος γυνὴ 

τῆς ἐχεῖσε ᾿Αϑηνᾶς ὑπῆρχεν ἱέρεια. χρησμὸς γὰρ ἦν δοϑεὶς 
τοῖς Ἕλλησι μὴ ἂν ἄλλως χρατῆσαι τῆς Τροίας, εἰ μὴ τὸ 
παλλάδιον τὸ ἐν Τροίᾳ χλατπτῇ. 

θ0ὅ9 ὃς ὄψεται" Ὀδυσσεὺς πλανώμενος ἐττὶ τὴν γαῖαν 
80 τῶν Κυχλώπων εἰσελϑὼν εἰς τὸ τοῦ Πολυφήμου ἄντρον υἱοῦ 

Ποσειδῶνος ἕνα ὀφθαλμὸν ἔχοντος τυφλοῖ αὐτὸν δόλῳ τοι- 
ούτῳ. ἕξ ἐγὰρ" τῶν αὐτοῦ ἑταίρων φαγόντος τοῦ Κύχλωπος 

δίδωσιν αὐτῷ οἶνον ὃ Ὀδυσσεὺς. λέγων 86η4ᾳ. ἐ 847. 848. 
μεϑυσϑέντος δὲ αὐτοῦ ὁ Ὀδυσσεὺς αὐτοῖς φίλοις ἐν δοχῷ 

85 πεττυρωμένῃ αὐτὸν τυφλοῖ. ὕστερον δὲ αὐτοὶ σώζονται ὃδε- 

8 Πλούταρχος --- ΟΥἸΪδ50 δποίοτο ῬΒοί, (ϑαϊα.) σεερῆνας οἵ, Τ1615 Ποχ. 

ΡῬΓΟΙ]. θὅ ῃ. 19 δὲ --- | ὁκοέως Τ' δὲ οτγη. 85 

Τλιο. ο8]. 80 
ΜΔ]. 60]. 21.229 

68. 97 

Ῥ 

2181 

ἜΜ]. 
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ϑέντες ἐν λύγοις ὑπὸ ταῖς κοιλίαις τῶν προβάτων. Τ' 

Ἐμονογλήνου τοῦ Κύχλωπστος 1." Ῥ 
002 ἐπόψεται δὲ" | τοὺς “αιστρυγόνας εὐμς τούτους 

γὰρ ὃ “Ηραχλῆς κατετόξευσεν ἡνίχα ἤλαυνε τὰς βοῦς τοῦ 

Γηρυόνος, ὅτε ἐπεχείρησαν χατ᾽ αὐτοῦ πόλεμον. λείψανον 
οὖν ] τοὺς ὑπολοίπους [ τῶν ἀναιρεϑέντων λέγει. φασὶ δὲ ᾿ 
τοὺς νῦν ἐν Σιχελίᾳ 5558} “εοντίνους 58᾽ οἰχεῖν τὴν “αιστρυ- 
γονίαν 8555 ἣν Ὅμηρος λέγει (κ 82) 589. 

008 Κηραμύντης ὃ Ἡραχλῆς ὃ τὰς χῆρας διώχων᾽" ἀ- 
λεξίχαχος γάρ᾽ Παλαίμων δὲ ὃ αὐτὸς διὰ τὸ παλαῖσαι 5555. 

Ἐρ (ΕΜ) αὐτὸν 5 Ἐρ (ΕΜ) τῷ 5555} Ζιί 555 5: Ἐρ (ΕΜ). Πευ- 

χεὺς δὲ 5555 Ἐρ' (ΕΜ) ὁ αὐτὸς 59 56 ἐν ᾿“βδήροις τιμᾶται 555 55 
Ἐπ (ΕΝ 5112:).. ... Παλαίμων Ἐρ (ΕΜ) ὁ Ἡρακλῆς Ἐξ δεὰ 
τὸ παλαῖσαι Ἐφ (ΕΜ) αὐτὸν Ἐρ' ᾿Ἵνταῖον Ἐρ (ΕΜ) ἢ 5889 5 ᾿3χε- , 
λῷον 589 5 Ἐρ (ΕΝ) | ἐν «ἐτωλίᾳ 1 ττερὶ τοῦ γάμου “]}ηιανείρας ΑΡ. ἘΪῸ].1 δ 

τῆς Οἰνέως ϑυγατρός Τ. Φερεχύδης γοῦν λέγει ὅτι μετὰ τὸ 
παλαῖσαι αὐτὸν ᾿ Ανταῖον Ἐς (ΕΜ) 5, ᾿ 

χαὶ ἀποχτεῖναι συνῆλθεν τῇ }! τὸν “Ζίβυν τὸν Ποσειδῶνος 1. 115 ΡΙαῖ, 
γυναικὶ αὐτοῦ Ἰφινόῃ χαὶ ἐ-}} ἑξηχοντάπηχυν ὄντα ] χαὶ χατ- ΡΟΝ 
γέννησεν Παλαίμονα. Ἐς (ΕΜ εάξαι [[ οὗ χαὶ τὰ ὀστᾶ πρὸς ῬΐΙ. Ηον. 8 

᾿ 679,49). Ὀλυμπίαν ἠνέχϑη, ὡς μὴ ἀπι- Ἐ' 380: ̓  

2 

στοῖτο Ϊ ἐμίγη τῇ τοῦ ῥηϑέντος ᾿Ανταίου γυναικὶ Ἰφινόῃ χαὶ ; 
ἐξ αὐτῆς παῖδα γεννᾷ Παλαίμονα 1. τεσσάρων δὲ ττηχέων ἤβοι, Ῥιπᾶ, δ΄ 

ἦν ὁ Ἣραχλῆς χαὶ ποδὸς ἕνός, χαϑάπερ ὅ Ποντιχὸς Ἡ ρόδο- ἘΞΕΤῚ 
τος ἱστορεῖ. ἢ ΠΠ]ενεχράτης δὲ  ὅ περὶ Νικαίας συγγεγραφὸὼς [1 10. 104 ῬΙα 
᾿Αλκαῖόν φησι πρότερον χαλεῖσϑαι τὸν ἫἩραχλέα, ὅπότε τοὺς εὐδάτιν 
ἐχ Π]εγάρας αὐτῷ γεγενημένους ὀχτὼ παῖδας ] χαὶ οὐ τέσσα- 315 (56. γάρ γεγένημ | “βμ ΤῸ 

θ φασὲ --- Β0ἢ.. κ 86 

Ἴ οἵ, 560}. Τ' κ 80 λαεστρυγόνα 8 [10 δὲ | ἤγουν ἃρ. Οαἰδῖ. γι5. γαϊοῖε. 
οι. Ε (ΕΜ) ὁ ογη. 88 ηι8. γαϊοῖ.. ἡρακλῆς 8. ΟΥῊ. 83 ἡρακλῆς 

ὃ παλαιός (Χ παλαιστής) ὈγΘν 81:5 [ογΐαββθ η18. Ῥαϊοῖϊξ. Οτη. 83 κατασα- 

λαῖσαε ἃ 11 Πευκεὺς --- τεμᾶταε ροβῦ ποταμῷ 1ὅ 888 ροβῦ λέγει 221τ Ἵ 

12 αὐδήροις 8385 ἀβδήρῳ ἘΜ ἐβηρέα 8 18 ΙΔ0. ἰμᾶ. ζκατ᾽ ἄλ-. 
λους δὲν νρὶ ρ᾽υτα 14 καταπαλαῖσαι ϑδύινγΖ. αὖ οἵ, πολεμεῖν τένα οἵ 
Δ]ῖὼ νν. ρυρηϑηαὶ (53 55 958) τῷ ἀχελῴῳ ποταμῷ 585 59 1δ 8 4 Ὁ 
οι. ΕΜ 11 καταπαλαῖσαι Τ' Θέιγ2. αὐτὸν οἵη. 4 Ἐοϊΐ. 
22 ἐφινάρκη ὃ οἷ. ΑΡ. ὈΪΌ]. Π 160 24 ΧὩὭρόδωρος ΟἾικ. 6. Μιιεῖϊ, οἵ. 
Ηϊβί. Π| 210. 866 
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ρας | ἀνεῖλεν, ὥς φησι χαὶ Πίνδαρος χαλχοαρᾶν --Κρεον - 
τιὰς υἱοὺς (7 ΤΊ 108). ἔχτοτε δὲ [ Ἡρακλῆς ἀπὸ χρησμοῦ "ἘΜ 48ῦι:: 

ἐχλήϑη. ὃ δὲ χρησμὸς οὕτω στως ἔχει [ οὐχέτι Παλαίμων 
χληϑήσῃ ΤΊ Ἡρακχλέην δέ σὲ Φοῖβος | ̓ Ἵπόλλων καλεῖ 
Τ ἦρα γὰρ ἀνθϑρώτιοισι φέρων κλέος ἄφϑιτον 

ἕξεις]. τὸν δὲ χρησμὸν τοῦτον, ὃν οὐδὲ γινώσχω, ἕτερος 

10 

τὸ 

2ὺ 

2ὅ 

πάλιν ἱστορικὸς (Α6]. ΝῊ Τ| 82) λέγει. 

064 οὗ πάντα ϑρανοί- 
ξαντες  σχάφος λέγει τὸν 
λιμένα τῶν πάλαι “Ιαιστρυ- 
γόνων, ὅς ἐστι περιφερής. 5 
ἐν τῷ | περιφερεῖ ] σχάφει 
ἤτοι [ λιμένι 588 τῶν “αιστρυ- 
γόνων 1 ὅς ἐστι περιφερὴς δί- 
χὴν σχάφους 5550, ϑρανύ- 
ξαντὲες δὲ | συντρίψαντες 
εὐτόρνῳ 5885 ἐν τῷ 5 πέερι- 
φερεῖ 88 στρογγύλῳ 558 σχά- 
φει δὲ ἤτοι λιμένι 5855 τῶν 
«Παιστρυγόνων, σχοίνῳ 55᾽ 
[σχοῖνος δὲ εἶδος φυτοῦ 1 μεϑ'᾽ 
οὗ πλέχουσι τὰς σπυρίδας. 
ἔλαβε δὲ τοῦτο ἐξ Ὁμήρου 
ἐχϑῦς δ᾽ ὡς ἀγρώσσοντες 
ἀτερπέα δαῖτα πένοντο 
(κ 124) 559 

οἵτινες “αιστρυγόνες πάντα 

τὰ σχάφη τοῦ Ὀδυσσέως 
ϑρανύξαντες καὶ συντρί- 
᾿ψαντὲς ἐν τῷ δὐτόρνῳ χαὶ 
περιφερεῖ --- λείπεξι λιμένι --- 
ἢ χατὰ τοὺς μεταγραφεῖς οἵ- 
τινὲς πάντα τὰ πλοῖα δηλον- 
ότι τοῦ Ὀδυσσέως ϑρανύ- 
ξαντες ἔχαὶ συντρίψαντες ἢ 
ἐν τῷ ᾿Ῥεὐτόρνῳ χαὶ᾿ περι- 
φερεῖ σκάφει καὶ λιμένι ἐν 
σχοένῳ τρήσουσι καὶ | τρυ- 
πήσουσι] τὴν κακὴν ἄγραν 
τῶν χεστρέων χαὶ τῶν γομ- 
φαρίων. γόμφοις δὲ ἐχϑῦσιν 
εἰχάζει τοὺς Ὀδυσσέως φίλους 
ἀνῃρημένους χαὶ ἐσϑιομένους 

ὑπὸ τῶν “Ἰαιστρυγόνων, ὃν 
τρότοον οἱ ἁλιεῖς τοὺς κεστρέας 

ἤτοι τὰ γομφάρια τρυπῶντες σχοίνῳ | πιπράσχουσι χαὶ ὠνοῦν- 
ται καὶ ἐσθίουσιν οἱ βουλόμενοι Τ. σχοῖνος δὲ εἶδος φυτοῦ 

ἤτοι τὰ βρουλά Τ' μεϑ᾽ οὗ πλέχουσι τὰς σπυρίδας. μετα- 
φράζει δὲ τὸ Ὁμηριχὸν ἰχϑῦς δ᾽ ὡς σπείροντες --- 
σπένοντο. 

000 "άλλος δ᾽ ἐπ᾽" ἡ δ᾽ ἐπερχομένη αὐτῷ συμφορὰ 
Ι πολὺ ὀλεϑριωτέρα | τῆς παρελϑούσης. Ρ 

008 χάρυβδις ] τοῦ ὕδατος ἀναρροίβδησις [ Ο μιεξο- κα 104 
πάρϑενος χύων ] ἡ Σχύλλα | περὶ ἧς πολλάχις εἴπομεν." Ῥ 

9 σκάφεε τὴ" 

τεβ 8 ϑραλύξαντες 83 

18 ἤτοε λιμένε [ τοῦ δεμένος 83 

29 ΞΞπεέροντες ὃ πεέροντες 6 

1 ϑρανοέξαν- 



» 

10 

1ὅ 

20 

20 

80 
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010 στεῖρα" διὰ τὸ εἶναι αὐτὰς παρϑένους | 55) στεί- 
ρας διὰ τοῦτο. 5 Ἰἀηδόνας τὰς σειρῆνας λέγει διὰ τὸ λά- 
λον | 5΄. χαὶ περὶ τούτων εἴπομεν" (2188). στείρας λέγει τὰς 
σειρῆνας διὰ τὸ παρϑένους εἶναι ] 5, ἐγὼ δὲ καί, ὅτι οἵ κατα- 
χούσαντες αὐτῶν στεῖροι χαὶ ἄπαιδες ἐγένοντο" ἐτελεύτων 

γάρ. Τ᾽ ἄλλως. ἀηδόνας τὰς σειρῆνας λέγει διὰ τὸ ϑελχτικόν 
(219), στείρας δὲ ἢ ὅτι παρϑένοι ἢ ὅτι ὃ ἱστάμενος ἐχεῖ ἀττέ- 
ϑνησχε μὴ τίχτων. 8' χενταυροχτόνους δὲ ] ἐπειδὴ οἱ 
Κένταυροι Ϊ φεύγοντες ἀπὸ Θεσσαλίας τὸν ραχλέα ἦλϑον 
εἰς τὴν τῶν σειρήνων νῆσον, ϑελγόμενοι δὲ 1 ὑπὸ τούτων 
ἀπώλοντο |. 88) 584 Ηραχλῆς γὰρ ἐν Φολόῃ ἐττεξενώϑη Φόλῳ ἜΣ ΤΙ 88 Ἵ 
τῷ Κενταύρῳ χαὶ ὁ Φόλος οἶνον αὐτῷ χάλλιστον ἐχίρνα τὸν 
χοινγὸν τῶν Κενταύρων πέϑον ἀνοίξας. ἐπελθόντες δὲ οἱ 

Κένταυροι χαὶ γνόντες τὸ συμβὰν ἐκ τῆς τοῦ οἴνου ὀσμῆς 

ἐχαλέπηναν. χαὶ ὃ Ἣραχλῆς τὰ τόξα λαβὼν οὗς μὲν "αὐτῶν" 
ἀνεῖλεν ὥσπερ χαὶ τὸν Χείρωνα ἄχων βαλὼν, οἶμαι, περὶ τὸ 
γόνυ, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐδίωξεν ] οἵ φυγόντες, ὡς ἔφην ἔπρε: 9), 

περὶ τὴν τῶν σειρήνων νῆσον ἀπώλοντο 583. 

0611 Κουρῆτις" ᾿άχελῴου] Τερψιχόρης τῆς μούσης καὶ 
ϑυγατέρας τινές φασι καὶ Τερ-} Ιχελώου τοῦ ποταμοῦ ϑυγα- 
ψιχόρης τῆς μούσης ] τὰς σει-[ἰ τέρας ἔφημεν τὰς σειρῆνας 
ρῆνας. ὃ δὲ ᾿Αχελῷος δεῖ μέσον [(2189). ὅ δὲ ᾿“χελῶος | ὃ γλυ- 
«Αἰτωλίας χαὶ ᾿Ακαρνανίας. 58] χύτατος τῶν ἁπάντων ποτα- 
μῶν Τ' μεταξὺ «“ἰτωλίας 1 καὶ Κουρήτιδος Τ' τῆς χαὶ ᾿ἄχαρνα- 
γέας ] καὶ ᾿Αἰμβραχίας, νῦν δὲ Νικοπόλεως δέει 1 ὅϑεν οὕτως ὶ 
εἶπεν ὡς ἀμφιβάλλων, εἴτε Φἰτωλίας, μᾶλλον εἴτε ᾿Ακαρνανέας 
ἐστὶν ὁ ᾿Αχελῶος. Τ' φασὶ δέ τινες τοὺς ᾿ἀχαρνᾶνας πρῶτον 
Κουρῆτας χαλεῖσϑαι. 858) 89 ““χελῷος δὲ χαλεῖται ἀττὸ ᾿χελῳου 
τινὸς ἐν αὐτῷ πνιγέντος. ἢ ὅτι τὸ ὕδωρ αὐτοῦ ἐν τοῖς τραύ- 
μασι χαὶ ταῖς ὀδύναις ὠφέλιμόν ἐστιν. ᾿«Ἄχελῷος οὖν ὃ τὰ 
ἄχη λύων 55 58 χαὶ ϑεραπεύων χαλῶς. 55 

6018 ποίαν δὲ τὴν  Κίρχην λέγει ἐπειδὴ διὰ ἰὰ, φαρ- 
μαχξίας ἐθηροττοίδε τοὺς ἀνϑρώττους 585. 

21 τοὺς ᾿Ακαρνᾶνας --- 56ῃ. Α 7. 5829 οὗ 50}. ἴχγε. 1297 ΒίθρΗ. 

80 τὰ ἄχη λύων 50ῃ. ΑΒΏ) ὦ 616 

8 τὰς σείρῆνας αὐτὰς 11 6 ἄλλως --- 8 τίκτων οἴη. 1Π 

Β 
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ῬΡ 1 [χνῶπες τὰ ϑηρία. [ καὶ Νίχανδρος ἵνα χνῶπες . 
τραφερὴν βόσκωνται 5558, ἀν ὕλην (Θ 499) 1. 

016 ἐν συφοῖσι λείπει τὸ ὡς, ἵνα ὗ ὡς συφοῖσι. 
(Ὁ) συφοὶ δὲ λέγονται ἵνα χοιμῶνται οἱ χοῖροι ]. ἐχεένη γὰρ 
ὅ ἔχουσά τι φάρμαχον δεινόν, γλυχὺ μὲν ὃν χατά τὲ βρῶσιν χαὶ 

πόσιν, τοῦ νοὸς διαφϑορὰ τυγχάνον, πρῶτον μὲν ἐδίδου φα- 
γεῖν τὸ φάρμαχον, εἶϑ᾽ οὕτως πλήττουσα εἰς χοίρους μετ- 

ἔβαλλεν. 59 
9 077 χιλῷ τῷ 4ημητριαχῷ καρπῷ. τὸ δὲ ἑξῆς γίγαρτα 

Ρ τρυγός. 85 τρὺξ δὲ λέγεται ὃ νέος οἶνος, γίγαρτα δὲ ] τὰ 
τῶν σταφυλῶν καὶ δοιῶν ἔνδοϑεν σπέρματα Ἰ. 5) 5' 

ἘΡ Ὁ 018 βρύξουσιν ] φάγωνται | τὸ ϑέμα παρὰ Καλλιμάχῳ 

βρύχω. 5" 
018 ϑηρόπλαστον τὴν Κίρχην τὴν χοίρους σπτοιήσασαν 

ι χατὰ τὸν μῦϑον τοὺς ἑταίρους Ὀδυσσέως, ἀλληγοριχῶς δὲ 
χαὶ ] Φιλάλιος ὃ Κορίνϑιος καὶ ἡμεῖς καὶ ἕτεροι τὴν ἀλή- 

ϑειαν ἐπιστάμεϑα. ἀλλ᾽ εἰς σύγχυσιν μωρὰν μυϑικὴν “υχο- 
φρόνειον σάχχον ἀλληγοριῶν μὴ λύσῃς" ἀρχεῖ γὰρ καὶ μόνον 
τὸ τλῆϑος τῶν μυϑιχῶν ἱστοριῶν λέγειν" εἰ γὰρ ταύτην τὴν 

20 μυϑιχὴν ἱστορίαν ἀλληγορήσομεν, ϑελήσει τις πάντως ἀχοῦ- 
σαι χαὶ τὰς λοιττάς. χαὶ λοιπὸν μεῖζόν μοι τὸ ττάρεργον τοῦ 
ἔργου γενήσεται ὥστε τὴν πᾶσαν Ὀδυσσείαν ἐν βραχεῖ μέρει 
τοῦ “υχόφρονος ἀλληγορῆσαι χαὶ τὰς λοιπὰς ἑτέρας ἕστο- 

ρέας, ὅϑεν ἐατέον τὰ πολλὰ λέγειν ἀλληγοριχῶς, τινὰ δὲ, ὅσα 
25 βραχεῖαν ἔχει τὴν ἀλήϑειαν, ἐροῦμεν. ϑηρόπλαστον τὴν 

ϑηροπιλαστοῦσαν χαὶ ϑῆρας ποιοῦσαν, τὸ παϑητιχὸν ἀντὶ 
ἐνεργητιχοῦ. ᾿δράχαιναν διὰ τὸ ἄγριον τὴν Κίρχην λέγει 
ἢ διὰ τὸ ὀξυδερχὲς χαὶ δραστήριον". 

6714 | ἄλευρα χυρίως τὰ ἐκ σίτου, ἄλφιτα δὲ τὰ ἔχ χρι- 
80 ϑῶν ἄλευρα ] νῦν δὲ ἄλφιτα τὸν ἄρτον χαὶ τὴν τροφὴν λέγει. 

ἘΡ̓Ῥ ἐγχυχῶσαν ἀντὶ τοῦ  συνταράσσουσαν |᾽ ἐν γὰρ | τῇ 

βρώσει ] τῶν Ὀδυσσέως ἑταίρων ἀλφέτῳ ϑρόνα τυρὸν, ἄλ- 

1. ϑηρία 80). Νῖο. Θ 751 9 Ζηκητριακῷ καρπῷ 580]. ΝΟ. Θ ὅ69 

10 γέψαρτα --- Ἠθ8. 

2 τραφεροὶ 83 11 σπέρματα ᾿ ἐν τῷ σπέρματι 583 24 λοιπὰ α 

2Ὁ ἀλληγορέαν ὃ γ2 οτη. γ1 

ἘΜΆ]. 152 

ἘῈΡ᾽) (Π65.) 
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φιτον, μέλι, οἶνον συνετάραξε χαὶ δοῦσα πιεῖν χαὶ ῥάβδῳ 
Φ) πλήξασα εἰς χοίρους αὐτοὺς [ μετεμόρφωσεν 1.59. ϑρόνα 
Ρ|φάρμαχα | μαγιχὰ χαὶ κῆρα ] χαὶ μοῖραν." ] ἀπὸ χοινοῦ τὸ 

ὅ 

10 

χυχῶσαν. κγωπόμορφον δὲ ἀντὶ τοῦ ϑηφ Ομ ΨΟΒῈ 54 Ὁ 

χινόπετα «δὲ καὶ Τ [ χνώπετα χαὶ χνῶπες "τὰ ϑηρία" τὰ ἐν 
τῷ | πέτῳ χαὶ Τ πέδῳ χινούμενα || ἤτοι τὰ χερσαῖα ϑηρία 
ὥσπερ χαὶ Τ } τὰ ϑαλάσσια χγνώδαλα ἀκρύζν. παρὰ τὸ χινεῖ- 

σϑαι αὐτὰ δι᾿ ἁλὸς ἤτοι Ὁ ἐν τῇ ἁλί]. λέγεται δὲ χνώ- 
δαλα χαὶ τὰ χερσαῖα | τὰ ὀρίτροφα με τὸ χινεῖσϑαι ἢ Τ 
παρὰ τὸ χνώσσειν χαὶ χοιμᾶσϑαι ἐν τοῖς δαλοῖς χαὶ δασέσι 
τόποις ]. 

611 γέγαρτα τρυγὸς ἕχαὶ [ σταφύλης [" καὶ στέμφυλα 
βρούξουσι χαὶ [ φάγωσι [ συμμεμιγμένα τῷ χιλῷ καὶ 

ΡΙ[τῇ τροφῇ [. στέμφυλα δὲ τὰ ἔξω τῶν σταφυλῶν δέρματα. 
1ὅ 

20 

χαχῶς δὲ χαὶ νῦν ὅ “υχόφρων πρὸς τὴν ᾿Ομηριχὴν γραφὴν 
λέγει" παράκυχλον αὐτοῖς φησι βαλεῖν πρὸς τὴν τροφὴν 
τὴν Κίρχην (κ 242), οὗτος δὲ πρὸς τὴν χαϑολικωτέραν τροφὴν 
τῶν χοίρων ἀποβλέψας εἶπεν. 

679 μῶλυ σαώσει᾽ ἀλλὰ τὸν Ὀδυσσέα ἀπὸ τῆς βλά- 
βης ἤγουν τοῦ γενέσϑαι χοῖρον σαώσει χαὶ σώσει τὸ μῶλυ 

ἐφερμηνευτιχῶς, ὅπερ ὑπάρχει δίζα, καὶ ἄλλος τίς σαώσει; 

χαὶ ὃ Κτάρος χαὶ Ἑρμῆς φανείς. ἐμῶλυ δὲ γίνεται 
ἐκ τοῦ μῶ τὸ ζητῶ ἢ "τὸ μολύνειν, ὅ ἐστιν ἀφανίζειν τὰ 
φάρμαχα. φασὶ δὲ ὅτι ἀποσπώμενον τὸ μῶλυ ῥιζόϑεν τῷ 
τέλει ϑάνατον ἐπιφέρει τῷ ἀποστιῶντι. Κτάρος ἐπώ- 
γυμον Ἕρμοῦ 5588: φαιδρὸς δὲ μεταληπτιχῶς ἀντὶ τοῦ 
58.) 5: λαμπρὸς ἢ 5 λευχός᾽ χαὶ γὰρ παρὰ Βοιωτοῖς “ευ- 
χὸς Ἑρμῆς τιμᾶται 5885554᾽ πολεμούμενοι γὰρ Ταναγραῖοι ὑττὸ 
Ἐρετριέων ἐσφαγίασαν παῖδα χαὶ χόρην χατὰ χρησμὸν χὰν- 
τεῦϑεν ἱδρύσαντο “ευχὸν Ἕρμῆν 55. ἘΝωναχριάτης 
δὲ ὁ ᾿ἀρχαδιχός᾽ Νωναχρία γὰρ πόλις ᾿ρχαδίας 5555 ὅπου 
τιμᾶται ὃ Ἑρμῆς ἢ Δ. Νωναχριάτης ὃ Ἑρμῆς. “ϑίορῃ. 

50}. ΝΊο. Θ5 

10. 98 

ἘΕῈρ (Οαἰἶδῇ, 
ἘΜ 5229) ὃ 

ἘΜ 5299 ; 
ὁδοῦ, Ὁ 

(Ρ) 

᾿ κ 

ἘΡτριχέφαλος δὲ ὅ αὐτὸς ἢ ὅτι ἐστὶν [ οὐράνιος χαὶ ϑαλάσ- 
σιος χαὶ χαταχϑόνιος ἢ διὰ τὸ φυσιχὸν χαὶ λογιχὸν καὶ ἠϑὲ- 

9 ὀρίτροφα οἵ. ΟρρΡ. ΗΔ]. 1 17. 12 10 Χ δαυλοῖς Β0οῃ. ΑὮ 8 520 

10 Ἀι παρ᾽ ἄκυλον γ»2 τηδγΓρ'. ΟἸη. γ. 28 Χὶ κωλύειν ἘΠ (56Π. κ].1}) 
88 ϑαλάσσιος [ ΧΧαἐπίγνειος Ῥ οἵ, ὅουν. Α ΙΥ̓͂ 511 84 ἐπέγειος Τ' 
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χόν 1. 858, ἢ ἐπεισελϑὼν τῇ Ἑχάτῃ τρεῖς ἔσχεν ἐξ αὐτῆς 
ϑυγατέρας. 585 Ἑρμῆς τῷ Ὀδυσσεῖ μέλλοντι ἀνελϑεῖν πρὸς 
τὴν Κίρχην συναντήσας δέδωχε τὸ μῶλυ ὥστε μὴ βλαβῆναι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἐχείνης φαρμάχων. [ μῶλυ δέ ἐστι χατὰ τοὺς 
ἑατροὺς (Θα]. ΧῚΙ ν. 82 Κ) τὸ ἄγριον πήγανον. ] ἀλληγοριχώτερον 
δὲ εἶπον ὡς οὐ δεῖ λέγειν. μῶλυ, δάφνη, χόνυζα, ἐδάμνοςΐἴ, 
ἐτέα ἀστήρ τε ϑαλάσσιος | ἴασπις. λέϑος ] ἄλλα τὲ πολλὰ 
φυτὰ χαὶ ζῶα ᾿χαὶ  λίϑοι ἀντιπαϑοῦσι μαγιχοῖς πᾶσι 
τρόποις. 

681 ἁλίπεδον δὲ τὸ 5) ὁμαλὸν καὶ λεῖον | 5550 πεδίον 

ἢ τὸ πλησιόχωρον ϑαλάσσης. 8) ᾿"ἁλέίπεδον ] τὸ παραϑα- 
λάσσιον πεδίον ] ὅτι ὑπὸ τοῦ ᾿Ωχεανοῦ χκυχλοῦται καὶ καταρ- 
οεῖται. 

682 πέμτιελός ἐστιν ὃ γέρων] πέμττεελον ] τὸν ὑπέργηρων Τ' 

ΡῚ γέροντα | δὲ εἶπε ] τὸν Τει- 
ρεσίαν 1 ἐπειδή φασι ϑ' γενεὰς 
αὐτὸν ζῆσαι" καὶ γὰρ ἐπὶ Καὸ- 
μου ἦν χαὶ ἐπὶ Πολυνείχους 

παρὰ τὸ ἤδη πέμπεσϑαι πρὸς 
“ἅδην ] νῦν δὲ τὸν Τειρεσίαν 
λέγει, ἐπειδή φασιν αὐτὸν 
Ι ζ΄ γενεὰς | ζῆσαι, ἄλλοι δὲ 
ϑ΄ ἀπὸ γὰρ Κάδμου ἦν καὶ 

χατωτέρω Ἐτεοχλέους χαὶ Πολυνείχους ] ὥς φησι χαὶ ὁ τῆς 
ἸΠελαμποδίας ποιητής" παρεισάγει γὰρ τὸν Τειρεσίαν λέ- 
γοντα Ζεὺς πάτερ, εἴϑε μοι εἴϑ᾽ ἥσσω μ᾽ αἰῶνα 
βίοιο ὥφελες δοῦναι χαὶ ἴσα μήδεα ἔδμεν ϑνητοῖς 
ἀνθρώποις. νῦν δ᾽ οὐδέ μὲ τυτϑὸν ἔτισας, ὅς γε 
μαχρὸν μὲ ἔϑηκας ἔχειν αἰῶνα βίοιο ἑπτά μ᾽ ἔτι 
ζώξιν γενεὰς μερόπων ἀνϑρώπων (ἶν. 118 Κ). 5 

μετὰ ἔτη πολλά. 58 

088 ἀνδρῶν γυναιχῶνγν᾽ φασὶν ὅτι ὅ Τειρεσίας ὄφεις 
συνουσιάζοντας ἐν τῷ Κιϑαιρῶνι εὑρὼν ἀνεῖλε τὴν ϑήλειαν 
χαὶ γέγονεν γυνή, εἶτα τὸν ἄρρενα χαὶ γέγονε πάλιν ἀνήρ 
(Β610]. χα 494). [ ἕτεροι δέ φασιν ὅτι γυμνὴν τὴν .41ϑηνᾶν ἰδὼν 
γυνὴ γέγονεν (ΑΡ. 1Π 70). Τ' 

θ δάφνη --- οΧ. Π. 124 ἀθδβουρβϑὶῦ Πᾶθο αὖ 418. 50ῃ. Ῥ κ 80 10 ἀλέ- 
σπεδὸον --- λεῖον 1 ΟΧρ!οαῦ ἀλήπεδον. οοπίππαππί οἰΐδπη Ηδτρ. 81}. ρυϊποῖρα- 
Ιθ 6886 ἢ ἰςτοταπὶ ἀοοοί αἰτοιηρία νοὸχ (Ζ 201) οἱ Τωγο. 681 (οἰ. Φ' 14) 

11 ἢ πο ρουτποῦ ἁλέσεδον 106 ἐ 88 190 Χἐπὲ 2ὅ ἐπὲ γῖὶ 
ΤΠ γοορσομὶβ ΑἸθχαπᾶτα Π. 1ὅ 

9 ᾿ 

Β60ῃ. κ 823 

ΕῸ 8550 

5. 820 

1ΠΥγ, 20 



" 
9 

1ὺ 

1ὅ 

20 

80 

2986 

λέγεται τὸν Δία τῇ Ἥρᾳ ἐρί- 
σαι φάσχοντα τὰς ϑηλείας ἤ- 

σπέερ τοὺς ἄνδρας ἥδεσϑαι μᾶλ- 

λον τῇ πολλῇ συνουσίᾳ χαὶ 
χρήσασϑαι τῷ Τειρεσίᾳ χρίτῃ 
διὰ τὰς β΄ αὐτοῦ μορφάς, τὸν 
δὲ εἰρηκέναι 58) ι οὐσῶν τῶν 
πασῶν ἡδονῶν μίαν μὲν ἔχειν 
τοὺς ἄρρεγας, τὰς δὲ λοιπὰς 
ϑ΄ τὰς γυναῖχας. 5855 50 

ὀργισϑεῖσα 5885)85. δὲ 5 ἡ Ἥρα 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

ἐρίζοντος δέ ποτὲ τοῦ Διὸς 
πρὸς τὴν Ἥραν χαὶ λέγοντος 
πλείονα πόϑον ἔχειν ἐν τῇ 
συνουσίᾳ τὰς γυναῖχας ἤπερ 
τοὺς ἄνδρας φασὶ χριτὴν αὐ- 
τὸν χαταστῆγαι τὸν Τειρεσίαν. 
χριτοῦ δὲ γεγονότος αὐτοῦ ὡς 
χαὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς γενο- 

μένου χαὶ φαμένου ὅτι δεχα- 
πλασίως ἐρᾷ τοῦ ἀνδρὸς ἡ 

ἜΜ τῷ 
ἐτύφλωσεν αὐτόν, ὃ δὲ Ζεὺς 

ἐχαρίσατο αὐτῷ μαντιχὴν καὶ πολυχρόνιον ζωὴν ὡς 58 55 
{ 29 Ὅ59)......... 

(ὡς) ὁ τῆς ΜΠελαμποδίας ποιη- 
τής ἐννέα μὲν μοίρας, δε- 

χάτην δέ τὲ μοῖραν τέρ- 
πεται ἀνήρ, τὰς δέχα δ᾽ 
ἐμπίπλησι γυνὴ τέρπου- 
σα νόημα (ἵν. 119). 589 

084 ψυχαῖσι ϑερμὸν" 

χαὶ ἡ Περσεφόνη ἐν τῷ “δῃ 
τούτῳ χαρίζεται μόνῳ φρονεῖν 
τῶν ἄλλων ἁπάντων νεχρῶν. 
περὶ δὲ Φιὸς χαὶ Ἥρας παρὰ 
Τειρεσίου ἕνεχα τῆς λαγνείας 
χρίσεως 540 χαὶ ὃ τῆς {ε- 

λαμποδίας ποιητὴς ὡς ἀπὸ 
Τειρεσίου φησίν ἔην -- 
γόημα. 

αἷμα γὰρ χέας Ὀδυσσεὺς εἰς 
βόϑρον. χαὶ τὸ ξίφος αὐτοῦ χατέχων πρὸς ἐχφόβησιν τῶν 
ψυχῶν ἠρώτα ἑἕχάστην, τίς εἴη. ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη ᾿Οδυσ- 
σεὺς παρὰ τῆς Κίρχης ἀπέσταλη εἰς “δην ψυχῇ χρησό- 
μενος Θηβαίου Τειρεσίου (κ 492) περὶ τῆς νόστου αὖ- 
τοῦ. 

κα ὅ117---520 δ988----587. Τ' 

6806 πεμφέδων | τῶν ψυχῶν | παρὰ τὸ πέμπεσθαι" εὐ- Ῥ 

προσέταξε δὲ αὐτῷ ἡ Κίρχη, ὅταν ἀπιέλϑῃ ἐχεῖ 566ᾳ. γν. 

πόρευτοι γὰρ ὡς λεπταὶ καὶ ἀερώδεις αἱ ψυχαί. 

1 ἸᾺΡ. ὉΠ. ΜΙ 

8 μᾶλλον οἷ. Ηρρ. π. γυν. 1 1 ἴῃ. 
185 φρονεῖν γροῦλι8 Ἐλιβίδϊο ἃ. ]. οὐ Αὐΐδθίῃο 86}. κ 490 τὴν μαντικὴν 

81 (619) μετέπειτα Ϊ ἤγουν μετὰ γάλακτος 210 ἴσην γί οἴην ὃ γῶ 

μέλετε, ἔπειτα α ὃ 

θ᾽ ἈΧχ χαταστῆσαιτι 14 86. ἱπᾶ. 

κ 495 

βοι, κ᾿ 494. 
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681 Γἀμαυρᾶς μάσταχος ἀμυδροῦ καὶ ] ἀσϑενοῦς }}ν 

στόματος λαλιαῖς ἢ. 

088 ὅϑεν γιγάντων νῆσος" ὃ μὲν Καισαρεὺς Προχό- 
πιος τὴν Δαμασχόν φησι 4΄ὸς τρόπαιον χατὰ γιγάντων 

ὅ ἕτεροι δὲ "τὴν" Σικελίαν, ὅτου καὶ τὸν Τυφῶνα χεραυνοῖ (Ρἰ πᾶ. 

ῬῚ 84) ὡς χαὶ Ἡσίοδος 8644ᾳ. Θ 89. 800. 
ὅϑεν γιγάντων" γιγάντων ἕτεροι δὲ γιγάντων νήσους τὰς 

Ρ γῆσον | λέγει τὰς Πιϑηχούσας,] Πιϑηκούσας ἤχουσαν, 
αἵ εἰσι νῆσοι περὶ τὴν Ἰταλίαν [. μέμνηται δὲ αὐτῶν καὶ 

1᾽0ὼ ““ἰσχρίων ἐν ζ΄ Ἐφεσίδων (ΕΘ ΤΙ ν. 8035 ΒρΕ). ταύτας δὲ 
ᾧχουν πρῶτον γίγαντες, ὕστερον δὲ ὁ Ζεὺς χειρωσάμενος 
αὐτοὺς 5588, χατ᾽ αὐτοῦ ἐπαναστάντας Τ ἐπέϑηχεν αὐτοῖς 

τὰς νήσους χαὶ ἐχεῖ χατῴχισε στειϑήχους 5558: ἤτοι μιμοὺς 

τοὺς χαὶ σατύρους χαὶ ἀρχοιζιανοὺς Τ' πρὸς ἀτιμίαν χαὶ αἱἐ- 
15 σχύνην τῶν γιγάντων. 5585: ϑλάσασα ἢ ἡ ϑάλασσα νῆσος 

τὸ μετάφρενον χαὶ τὴν ῥάχιν χαὶ τὸ δέμας χαὶ τὸ 

Ισῶμα ] τοῦ ἀγρίου Τυφῶνος ἡ Σικελία (ϑ}1.5) ἐστίν, κἂν Ῥ 

ληρῶσιν οἱ πολλοί (βοιι. Ῥίπᾷ. 1. 1. 81), ἥτις φλογμῷ ζέει 
ἤτοι φλόγας ττέμτεει ] ἐκ τῆς Αἴτνης ἱ πρὸς τὴν Κατάνην |. Ῥίπᾶ. ΡῚ 40 

δΥρ. Ρὶπᾶ. ΡῚ 
20 690 δέξεται μονόστολον᾽ ὑποδέξεται αὕτη ἡ νῆσος 

τὸν Ὀδυσσέα | ἕν πλοῖον ἔχοντα [ἢ Τ' Ρ 
ἐν ἧἦ᾽ ἐν ἧὗ τῶν πιϑήχων τὸ ἐν ἧ πιϑήχων γένος δ᾽ 
γένος ὃ τῶν ϑεῶν ] πατὴρ. πάλμυς χαὶ ] βασιλεὺς | τῶν Ῥ 
ᾧκιεσεν. 883 ἀφϑίτων ἤγουν τῶν ϑεῶν 

5 ῴχισεν. ἡ δὲ λέξις ὃ πάλμυς ἐστὶν ᾿Ιώνων χαὶ χρῆται 
ταύτῃ Ἱππώναξ λέγων ὦ Ζεῦ πάτερ, Ὀλυμπίων ϑεῶν 
πάλμυ, τί μ᾽ οὐκ ἔδωχας χρυσὸν ἀργύρου πάλμυν; 
(Ὁ. 80), ἔῴχεσε τὸ σὲ μαχρὸν ὡς χοινὴ συλλαβή Τ' 

098 μῶλος ὃ πόλεμος, παρὰ τὸ μὴ ὅλος χαὶ ὁὅλόχληρος 

80 εἶναι" πολλοὶ γὰρ ἐν τῷ πολέμῳ ἀναιροῦνται.  ἐἐχγόνοις 

28 πατὴρ, βασιλεὺς οἷ. Ηθ5. 

4 “Ζ,αμασκόν ῬΠοῦ. 848. 6 (800) Χαΐξτνης ᾧ γ2 9 οὖν 8 10 αἐ- 

σχύλος 53 ἐφεσαίς 83 ἐφέσιδος Τ' οἵη. γνΊ ἐν ταῖς ᾿Εφημερέσειν Ηϊϑδί. 
ΥΠῚ 4060 ᾿Εφηκερέδος Μεῖη. 14 ἀρκοβιζιανοὺς Ὁγ 26 πάτερ πρῶν 
γι τὰ ϑεῶν ὀλυμπέων 11 21 πάλμυ ὃ γί ΠΟῚ ΘΟΠΔΘΙΘΙΘ ὙΘΙΒΕΒ 
ΤΈΎ]]. νἱαϊῦ 

158 
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τοῖς παισὶ τοῦ Κρόνου “])ὶ χαὶ τοῖς ἑτέροις. 

ἔχγονος καὶ ἔγγονος ἀλλαχοῦ (2005). Τ' 
εἶπον δὲ περὶ 

6094 Βαέου" ] ὄνομα χύριον]. ὅ 88 Βαῖος  χυβερνήτης τοῦ 
Ὀδυσσέως | 5855, τελευτήσας ἐτάφη περὶ Σιχελίαν 58. ἀφ᾽ οὗ 
χληϑῆναί φασι Βαίας τὰς νήσους 8555, χαὶ πόλεις ἐν παρὰ 

τὴν κατ᾿ ᾿Ιταλίαν ἴάορνιν 8. Βαῖαι αἱ ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ἀπὸ 
Ι Βαίου τοῦ Ὀδυσσέως κυβερνήτου ] ἐκλήϑη τελευτήσαντος χατὰ 
τὴν ΄ἥορνιν τῆς ᾿Ιταλίας Ἐρ (ΕΜ 1924"). 

θ95 ἔπαυλα ἤτοι ] τὰς ἐπαύλεις 1. τὸ δὲ σχῆμα μετα- 

τλασμός. οἱ Κιμμέριοι χατὰ μὲν Ὅμηρον περὶ τὸν δυτι- 
κὸν ᾿Ωχεανὸν κεῖνται ] κατὰ δὲ τὸν Περιηγητὴν Κιμμέριοι -- 
Ταύρου (108). ΤΣ ἄλλως. Κιμμέριοι 5, ἔϑνος | τὰς ἐπαύλεις] 

ἔχον 5486 περὶ τὸν | {δυτικὸν» [ ΩὨχεανόν, ὡς χαὶ Ὅμηρος 8668. 
λ14. 1ὅ --- χεχαλυμμένοι. 53 χἀχερουσίέαν᾽ μυϑιχῶς 
μὲν ὃ ᾿χέρων ποταμός ἐστιν “δου, ἱστοριχῶς δὲ καὶ περι- 
ηγητιχῶς ὁ ᾿ἄχέρων ποταμός ἐστιν Ἡραχλείας τῆς περὶ 

Σινώπην, καλεῖται δὲ νῦν Σωοναύτης (15221). οὐχ οἶδα δὲ, 
ποῦ ὅ Αυχόφρων οὗτος λέγει εἶναι τὸν ᾿Αχέροντα. 

697 Ὄσσαν τε καὶ λέον- 
τος" Ὄσσα [| ὄρος Ἰταλίας 
μέγιστον, ὥς φησι Πητρόδω- 
ρος (ἫΘ ΠῚ 305). 
δων Ὥτου καὶ Ἐφιάλτου 5666. 
Ι λέοντα | δὲ λέγει ] τὸν Ἡρα- 
χλέα οὗτος γὰρ τὰς τοῦ Γη- 
ρυόνος ἐλαύνων βοῦς ἔχωσε 
τὸν πιαραχείμενον τῇ Ὅσσῃ χαὶ 
Κύμῃ τόπον χαὶ δι᾽ αὐτοῦ 
ἐπορεύϑη ἐλαύνων τὰς βοῦς. 555 

ρόντην ποταμὸν φερόμενον ἐπὶ Πελίβοιαν τὴν πηγήν, ὡς οὐχ 

Κύμη κχαὶ ("ἰπῆν.28) Ὄσσα 
ὄρη ᾿Ιταλίας μέγιστα, ὥς φησι 
ἹΜΠητρόδωρος |. χαὶ Ὅμηρός 
φησι περὶ τῶν ᾿λωέως παί- 
1. 515, 316, 

λέοντος τοῦ Ἡραχλέος "ἢ διὰ 
τὴν λεοντὴν ἢ διὰ τὴν ἀλκήν. 
Ἡραχλῆς γάρ" τὰς Γηρυονεί- 
ους βοῦς ἐλαύνοντος ὡς τιερὶ 

ἐγένετο 
εὗρε δὲ πελαγίσαντα τὸν Ὀρ- ᾿ 

Ὄσσαν χαὶ Κύμην 

ἦν δυνατὸν αὐτὸν διελϑεῖν, σχάψας τὰς χορυφὰς τῶν ὀρῶν 

18 περὲ --- ΒΟ... 114 

8 βαιοῦ οἵ βαιὸς οὗ βαιὰς 8531] οἵ. Οαϊδί. ἃ. 1. τοοῖθ αὖ α Ἐπιδῦ. Θά. 
ΠῚ 8803. 
οἵ. 1293 
28 πόρον 

4 Σικελέαν Ῥ1Ὸ]]. 17 
200 ὄρος 11 μέγεστον ΠῚ 

11 σωνναύτης ἃ 

410 ἐλαύνων 11 

Χετὴν νῆσον 

Ῥ 

ἰηΐγ, 15 



Ἐ 

ΣΧΟΛΙᾺ πν ν}}}) 

ἐνέβαλεν εἰς τὸν ποταμὸν ] χαὶ ἐνέχωσεν αὐτὸν χαὶ οὕτω 
διῆλθε σὺν τοῖς βουσίν. 

0985 Ὀβριμοῦς" Ὀβριμὼ ἡ [ Ομβριμὼ καὶ Ὀβριμὼ ἡ Περ- 
Περσεφόνη, παρὰ τὸ ὄβριμον ] σεφόνη ] ὅτι τῷ Ἑρμῇ βιάζοντι 

χαὶ βαρύ. 555 αὐτὴν ἐν χυνηγεσίῳ ἐνεβριμή- 

σατο χαὶ οὕτως ἐχεῖνος ἐπαύϑη τοῦ ἐγχειρήματος | τινὲς 
δὲ γράφουσιν ὀβρίμους Τ παρὰ τὸ ὄβριμον χαὶ βαρύ. 53 

πυριφλεγὲς δὲ δεῖϑρον τὸν Πυριφλεγέϑοντα 5555, στ0- 
ταμόν 1 588. ἄλλως. Πυριφλεγέϑων ποταμός ἐστιν ἐν τῷ 

τὺ “4ιδῃ ὡς 5' καὶ Ὅμηρος ἔνϑα --- Κωχυτός τε (κῦ 18.514) 55854. 

18 

20 

25 

80 

οὐχ οἶδα, ὅπου φησὶν εἶναι τὸν Πυριφλεγέϑοντα, εἐὲ μὴ ἄρα, 
ὅπου ἡ πόλις τῶν ᾿Ονείρων χαὶ ἡ τοῦ Πλάτωνος πολιτεία. Τ' 

ἔνϑα δύσβατος 558 ἔῬδπου λέγουσιν εἶναι δύσβατον 
λόφον, ὃν εἴ τις ἂν προσβῇ, ἀφανὴς γένεται εὐϑύς. ἐχεῖ 
γὰρ λέγουσιν εἶναι τὰς τῶν ἀνϑρώπων ψυχάς, ἃς φυλάσσει 
ὃ χύων τοῦ “Αιδου, ὃς ἔχει ρ΄ κεφαλάς. οἱ δὲ λέγουσιν ὅτι 
τοὺς εἰσερχομένους μετὰ χολαχείας προσδέχεται 588 54 σαένων 

οὐρὰν χαὶ οὔατα 58 τοὺς δ᾽ ἐξελθεῖν ϑέλοντας οὐχ ἐᾷ. εἰ δέ 
τις τολμήσειε τοῦτο, ταχέως λαβόμενος χαταδαττανᾷ τοῦτον" 
558... λέγων τὸν λόγον. 58 

100 ᾿Γαἶϑραν | τὸν αἰϑέρα ἢ 8884 ἢ 88 τὸν ἀέρα λέγει 5858 

παρὰ τὸ αἴϑω τὸ λάμπω χαὶ [τὸ] καίω χαὶ τὸ δέω, ὅ ῥέων 
τὸ φῶς ἐπὶ τὴν γῆν 5880 ἑῬὰἀπὸ εὐθείας τῆς ὃ αἴϑρας τοῦ 
αἴϑρα τῷ αἴϑρᾳ τὸν αἴϑραν. ὀ Πολυδέγμων δὲ | ὄρος 
Ἰταλίας 1 ὑψηλόν, ἐξ οὗ φασι πάντας τοὺς ἐν ᾿Ιταλίᾳ δεῖν 
ποταμούς 5558, ἐπειδὴ, ὥς φησι ὁ Τροφίων, ὀμφαλός ἐστι 
τὸ ὄρος τοῦτο τοῦ “Ἧιδου 5380. ὃ λόφος καὶ ὅ ὑψηλὸς 
τόττος ἤγουν τὸ ὄρος, ὃ καλεῖται Πολυδέγμων. Τὶ “υχόφρων 
τὸν Πυριφλεγέϑοντα ὥσπερ χαὶ τὸν Κωχυτὸν ᾿Ιταλικοὺς 
ἱστορεῖ ποταμοὺς ἐχχύπτοντας τοῦ Πολυδέγμονος, ὄρους 

τούτου ὑψηλοτάτου ἐν τοῖς ἐχεῖ. Ἐπ5ύ. Οα. 1 39295 

102 “ὐσονίτην᾽ εἶπον πολλάχις ὡς Αὔσονες οἱ 470ὑ- 

ροῦγχοι μόνοι κυρίως λέγονται μέσον Καμπανῶν καὶ Οὐόλ- 

ὃν ᾿Ομβρεμὼ 1 βριμώ 11 1 ὀβρέμους Ῥαγ. 9408 ] ὀμβριμοὺς ἃ 

ὀβριμοῦς ὃ οτη. ὁ 20 ἰδΔ0. ἱπὰ. 26 λίαν ὑψηλότατον Τ᾽ οἷ. ἰπΐτ.3: 

ἀφ᾽ 8 20 τρύφων 85 Ὑοίβοη ΤΊ. 1023 

5. 1176 
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χων περὶ ϑάλασσαν χείμενοι, χαταχρηστιχῶς δὲ χαὶ πάντας 
᾿Ιταλοὺς Αὔσονας χαλοῦσι, χαταχρηστιχώτερον δὲ χαὶ ἡμᾶς 
χαίπτερ “Ελλήνων γονῆς πεφυχότας. Αὔσονες δὲ λέγονται 
χατά τινας μὲν ἀπὸ Αὔφονος τοῦ ᾽Οδυσσέως καὶ Κίρκης 

ὃ παιδός  χαϑ᾽ ἑτέρους δὲ ἀπὸ Αὔσονος τοῦ ᾿Ιταλοῦ χαὶ 
«““ευταρίας υἱοῦ] ἄλλοι δὲ ἐξ “ὔσονος ἑτέρου φασί (8413 208531). 

Ῥ 108 ἔχλέτας τὴν κλιτὺν τὴν ἀχρώρειαν | 58 χαὶ “1η- 
ϑαιὼν [ ὄρος 5558, ὑψηλὸν 54 ᾿Ιταλίας" | 5555. ἀπὸ “ήϑου 
τινός, οὗ υἱὸν ᾿Ιππόϑοον ἱστορεῖ ἐν ᾿Ιλιάδι Ὅμηρος (Ῥ 289), 

Ἔβρῃ, ὉΡ γ 

10 ὃς ἦν βασιλεὺς ἐν ᾿Ιβηρίᾳ. οὗτος δὲ πρότερον ἐχαλεῖτο᾽ 
Ὄλονϑος, διὰ δὲ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐν ταῖς μάχαις δεινὸν χαὶ 
ἄτρωτον “ῆϑον ὠνόμασαν οἱ μετ᾽ αὐτοῦ πολεμοῦντες. 58 

104 λέμνην᾽" "Δορνος λίμνη 1 περὶ Κύμην ] περιφερὴς δί- 
χὴν δεσμοῦ περιεσφιγμένη, ἔχει δὲ, ὡς φασί τινες, αὕτη τὸ ὕδωρ 

10 χυάνεον, ἐττεκλήϑη δὲ “ἄορνος, διότι οὐδὲ ἕν ὄρνεον δύναται 
αὐτὴν “ταρατιδτάσαι 5555, διὰ τὸ εἶναι σχοτεινὴν καὶ μεγάλην 
535586, χαὶ ὃ μὲν “υχόφρων λίμνην λέγει τὴν άορνιν | χαὶ ὅτε- 
ροί τινες περὶ τὸν Ἠριδανὸν λίμνην ϑερμὴν ὀζώδη φασίν, ἧς 
οὐδὲν ζῶον γεύεται" τελευτᾷ γάρ. ἐχεῖ δὲ λέγουσι γενέσϑαι 

20 τὰ χατὰ Φαέϑοντα, ἐχεῖ χαὶ αἴγειροι ἵστανται χατάγουσαι 
ἤλεχτρον (ΑΥ. πι, ϑ. ἀκ. 81). οἱ δὲ τὰς ᾿4λεξάνδρου πράξεις συγ- 
γραψάμενοι πέτραν φασὶν ὑψηλὴν ιε΄ σταδίων εἶναι τὸ ὕψος 
τὴν “ἄορνιν. “ἄορνις δὲ λέγεται, ὅτι διὰ ] τὴν ψύξιν ΤῊ αὐ- 
τὴν ὄρνεον οὐχ ὑπερίπταται. ὁ δὲ ᾿“λέξανδρος χαὶ ταύτην 

25 1 ἐπόρϑησεν ΤῸ ΟῬΗΙ. ν. Αρ. Π 10). ἄλλοι δὲ τὴν ζορνιν 

Σωτίων τὲ ("ἶν. 28 7) καὶ ᾿4“γαϑοσϑένης χαὶ Δίων καὶ οἱ 
λοιποὶ τῶν ἱστοριχῶν οὐ λίμνην οὐδὲ πέτραν φασί, στόμιον 
δέ τι περὶ τὴν ᾿Δδιαβήνην, οὗ στομίου ὄρνεον ὑπερπετασϑῆ- 
γαι οὐ δύναται᾽ ἀπὸ τῆς ἐχεῖ γὰρ ἀναφερομένης ἀναϑυμιά- 

80 σεως τελευτᾷ καὶ πᾶν ζῶον ἄλογον. ἡ ᾿Αδιαβήνη δὲ χώρα 
τῆς Μεσοποταμίας ἐστὶ χαὶ τῆς περὶ Νῖνον Συρίας" ἐν τῇ 

18 λέμνην τ᾽ ἄορνιν αὖ οἷ. 2286. 8 ἄορνις καὶ ἄορνος ἃ ἄορνος καὶ 

ἄορνες ὃ γί ἄορνεν καὶ ἄορνες γ2 (-ἰΞ ΟΧ ΑΙοχαπᾶϊα, -ος 6 852) 15 ὃν 

ΟΠ]. 8 16 περιπετάσαι Τ' οἵ. ᾿ηΐγ.28 παραπτῆναε 8 21 οἑ δὲ --- οἵ. 
Επϑι. ὮΡ 1148 28 ἄορνον. ἄορνος ὃ γὶ ψύξιν ῥῆγμα ῬΆΪ]. οὐτὰ 

ῥῖγος (δῆγμα) οοπίααι Τ' 26 Αρβδίμοβίμθμθβ οοπθ8 ϑοίϊοηϊ ἀραᾶ Θαπὶ 
Δαπδογοῦ 1021 Ηἰβί. ὙΠ θ4ὅ 81 ἡ γ32 οἱ. γί 
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᾿Αδιαβήνῃ τοῦτο τὸ ᾿ἄορνον στόμιον χαὶ ἡ Κτησιφὼν πόλις 
(00 ΤΠ 21 Βο.)) | καὶ ἡ ̓ “σφαλεῖτις λίμνη. ἄσφαλτος δέ ἐστιν 

ἡ νάφϑα ] μᾶλλον δὲ ὡς ἡ πίσσα Ἴ. περὶ δὲ τῆς ᾿“'σφαλτί- 
τιδος λίμνης Ιώσηπος λέγει περὶ ᾿Ιορδάνην χαὶ ᾿Ιεριχοῦντα 
εἶναι πιχρὰν χαὶ ἄγονον τῇ χουφότητι. ἐν ταύτῃ φησὶ τῇ 
᾿σφαλτίτιδι χαὶ “τὰ  ἐμβαλλόμενα πάντα ἀναφέρεσϑαι καὶ 
ἀνθρώπους δὲ ὀπισϑάγχωνα δῆσαί φησιν Οὐεσπασιανὸν καὶ 
ἐμβαλεῖν ταύτῃ τῇ λίμνῃ καὶ ἀναχϑῆναι μόνους μὴ ἐπίιεστα- 

μένους νήχεσϑαι (Ὁ. Τυᾶ. ΤΥ 84). καὶ Ξενοφῶν (ΓΔπ. ΠΟ 4:2 

ἔργτ. ὙΠ ὅ22) χαὶ ἕτεροι μυρίοι περί τε τοῦ ᾿Αόρνου στο- 

μίου χαὶ τῆς ᾿α΄σφαλτίτιδος λέμνης ἱστόρησαν. 
100 Στυγὸς χελαινῆς παραπέφραχε τὸ ᾿ρμηρδιάν 

Κωχυτός ϑ᾽ ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν ἀπόρρωξ 

(χ 514) 555’ ἣν ὁ Ζεὺς ἐποίησεν ὅρχον εἶναι δεινὸν ἐν τοῖς 
ϑεοῖς διὰ τὸ τοὺς υἱοὺς πέμψαι πρὸς τὸν 4ία βοηϑήσοντας 
αὐτῷ (Η65. Θ 389). 5" ἡ δὲ Στὺξ βοηϑήσασα χαὶ αὐτὴ τῷ Διί, 
ὅτε οἱ λοιποὶ ϑεοὶ ἠβουλήϑησαν αὐτὸν ἐχ τοῦ οὐρανοῦ δῖψαι, 
ἔδωχεν αὐτῇ ὃ Ζεὺς χάρισμα τὸ ὀμνύειν εἰς αὐτὴν τοὺς 
ϑεούς. χαὶ Ὅμηρος 5644. Ο 86---58. ὅ δὲ Κωχυτὸς ποταμὸς 
ἐν Ἅ4δῃ μυϑιχῶς, ἀλληγοριχώτερον δὲ Κωχυτὸς ὅ ϑρῆνος 

ΡΙυί, ΑἹ, 85 

χαὶ [ ̓Αχέρων ἡ δεῦσις χαὶ χύσις τῶν ἀχέων | χαὶ ϑλέψεων ἘΜ 18θμο 
διὰ τοὺς τεϑνηχότας. χαὶ «Αἰακὸς [ ὅ πυλωρὸς παρὰ τὸ αἷ Αν. ὈΪ0]. ΠῚ 
αἱ λέγειν ἐν ταῖς χηδείαις καὶ οἱονεὶ προπυλαίοις τοῦ “δου. 159 

χαὶ Πίνως χαὶ Ῥαδάμανϑυς παρὰ τὸ μίμνειν ] τοὺς ἐχεῖ ἘΘῸ 3942: 
. ὅμοί- 3 

ως χαὶ τὰ λοιπὰ πάντα, ἵνα μὴ μαχρῃγοφῦ. καὶ Ι ἡ 'Σεὺξ ]Ἰ Ρίαι. Ρμ. 118. 
λίμνη 1 τοῦ δου παρὰ τὸ στυγεῖσϑαι τὰ ἐκεῖ. ἢ ἔστι δὲ χα ὲ ἘΠ6Ὸ ὅ1854 Απί. 

μΪγ, 158 ΡΙαΐ. 
ἐν ᾿ἀρχαδίᾳ ἑτέρα διαχόπτουσα [ τῇ ψυχρότητι [ πάντα τὰ γε. ἴτ.90 
ἀγγεῖα χωρὶς τῶν χερατίνων. [} ἘΤερμιεὺς δὲ } ὃ Ζεὺς 
λέγεται παρὰ τὸ τῶν πάντων ἀρχὴ χαὶ τέρμα εἶναι ἢ. 589 5, 

Ἐρ' (ΕΜ 795) ὁρχκωμότους" ὅρχον γὰρ τῶν ϑεῶν μυϑι- Π65. Θ΄ 400 

χῶς ὃ Ζεὺς ἐποίησε τὴν Στύγα . λοιβὰς δὲ ἀφύσσων 
Ρ τὸ τῆς Στυγὸς [ ὕδωρ 1. πέλλη δὲ ] ποιμενικὸν ποτήριον | ἢ 

σχύφος. 5 χαὶ λοιβὰς ἤτοι ϑυσίας ἀφυσσάμενος χρυσοῖς 

12 περιπέφρακε 831 2ὅ μινύϑεσθϑαι ὃ γ2, ἴῃ 11, γ1 29 πλὴν 
Π Απί. ὁ 01. 883 8. 80 λέγεται Ομ. 8838. ΕΜ τῶν ΟΥἿΩ. 883 8. 

ἘΜ ἄρχειν 8 
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Ι ποτηρίοις ἐκ τοῦ ὕδατος αὐτῆς, ὅτε ἔμελλε ἔ περάσαι" Ῥ 

πρὸς πόλεμον γιγάντων χαὶ τιτάνων. ὃ δὲ Ἡσίοδος ἐν τῇ 381: 
Θεογονίᾳ διὰ τοῦτό φησι τὸν Δία ὅρχον τῶν ϑεῶν ποι- 

ἦσαι τὴν Στύγα, ὅτι πρώτη τῶν λοιπῶν ϑεῶν σῦν τοῖς 
ἐδίοις παισὶν εἰς τὴν κατὰ τιτάνων μάχην ἦλϑε συνεργὸς 
τῷ διί. 

110 4Ζάειρα ἡ Περσεφόνη 5555) Ἐρ' παρὰ ᾿Αϑηναίοις 
παρὰ τὴν δᾷδα 55 Ἐξ ἐπειδὴ μετὰ δάδων ἐπιτελεῖται αὐτῆς 
τὰ μυστήρια ἢ ὅτι δᾷδα φορεῖ Ἐπ’ (ΕΜ 2443.) δᾳδοῦχος γὰρ 
ἡ ϑεός. 56. μετὰ τὸ ἀνελθεῖν αὐτὸν ἀπὸ τοῦ “Αιδου ἀν- 
ἐἐρῶσαι χίονα τῷ «“Αιδῃ χαὶ τῇ Κόρῃ ἤτοι ] τῇ Περσεφόνῃ ] 
ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὴν | περιχεφαλαίαν | αὐτῇ ἀνέϑηχε. 555. δά- 
γος δὲ δωρεάν. 58 
τὸ ἑξῆς" λιπὼν δὲ 4ηϑαι- 
ὥνος ὑψηλὸν χλέτας (1038) 

ϑήσει ΖΦ αξεέρᾳ 888 καὶ συν- 
ευνέτῃ δάνος 5᾽ τὰ γὰρ 
ἄλλα διὰ μέσου 5858 χεῖται 55. 

ἡ δὲ σύνταξις οὕτως" λιπὼν 

δὲ “ηϑαιῶνος ὑψηλὸν 
χλέτας ὃ Ὀδυσσεὺς χαὶ τόδε 
χαὶ τόδε} ὅπου ὃ Ζεὺς τάδε Ῥ 

ἐποίησε, ϑήσει αὐτὸς ὁ Ὀδυσ- ᾿ 
σεὺς δάνος ἤτοι | δῶρον | καὶ 

ἀνάϑημα τίνει; τῇ Δ αεέρᾳ χαὶ | κοπτιχῇ καὶ ἀναιρετιχῇ Τ' 

ἤγουν 1 τῇ Περσεφόνῃ καὶ τῷ συνευνέτῃ ταύτης “4δῃ. τί 
ϑήσει δάνος; πήληκα καὶ | περιχεφαλαίαν ] τῇ κόρσῃ καὶ 
[τῇ κεφαλῇ 1 τοῦ κίονος προσαρμόσας χαὶ ϑεὶς τὴν τεή - : 

ληκα. Περσεφόνη δὲ χαὶ [ Ἴσις ] ἡ Γῆ 1 καὶ Ῥέα ] βεὲ ΡΙαΐ. 18, 27] 
Ἑστία | καὶ Πανδώρα | καὶ ἕτερα μυρία τοιαῦτα. ὈΡΉΣῚ δΥς 

111 χόρση ὃ καὶ ἡ μῆνιγξ καὶ " ἡ" κεφαλή, ὥς φησιν τόπο Ἢ 
᾿Ἐμπεδοχλῆς "ὡς" πολλῶν μὲν κόρσαι ἀναύχεν ες Αὐτοὶ. Αν. 97 
ἐβλάστησαν (18:12). ᾿ 

7112 χτενεῖ δὲ χούρας" τὰς σειρῆνάς φησιν, αἵ εἰσι ᾿ 

ϑυγατέρες 1 ̓΄χελῴου ] ὁ δὲ ᾿Αχελῷος υἱὸς 558 5, ᾿Ωχεανοῦ χαὶ δ. Θ 840 
Τ᾽ Τηϑύος. αἱ γὰρ σειρῆνες μὴ φέρουσαι τὴν ἧτταν ἑαυτὰς Ἷ 
χατεϑαλάσσωσαν. 5585} μήτηρ δὲ αὐτῶν ἡ Τερψιχόρη |. 888 

κ: 

116 Τυρσηγικὸν᾽ διέτριβον αἱ σειρῆνες χατὰ μέν 
τινας ἐν Πελωρίδι, κατὰ δὲ ἄλλους ἐν ταῖς Σειρηνούσαις, αἵ 

10 ἰδΔ0. ἱπᾶ. [ ἑστορεῖταε γὰρ ὅτε Τ' 

ἐερώσει 88 ἀνιέρωσε Τ' 12 ὃν 817 

μετὰ δὲ 8 

αὐτοῦ 8 

᾿δερῶσαι 8 ἀ»- 

ἔϑηκε 8 
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εἰσι τρεῖς ἀἄχραὶ ᾿Ιταλίας. 5535, εἰσὶ δὲ τὰ ὀνόματα τῶν σειρή- 
γων ταῦτα ] Παρϑενόπη, “Ιευχωσία καὶ “Αἰγεια | 5554 τινὲς 
γὰρ τριπλῶς ταύτας φασίν ἽἍ. δυπτούσας 5 πτεροῖς 

5854 δὲ 858 πλεούσας ἐν τοῖς πτεροῖς Τ' ἐπειδὴ τὰ μὲν εἶχον 

παρϑένων, τὰ δὲ ὀρνέϑων 58 .5.. διὰ τοῦτο λέγονται σειρῆγες. 
588 ὄρνιϑες ἦσαν πτερὰ ἔχουσαι. Τ' 

116 ὅπου λινεργὴ ς᾽ | τὰ λίνα τῶν μοιρῶν | τουτέστιν 

ἡ πεπρωμένη. 5555} ὅπου ὃ τῶν μοιρῶν λίνος | ὃ πιχρὸς 
αὐταῖς ἀποϑανεῖν ἐπεχλώσατο. Τ' 

111 Φάληρον -- πόλις ἐν ᾿᾽Οπιχοῖς, εἰς ἣν ἐξεβράσϑη 
(ΑΙ. 717) ἡ σειρήν [ἣ καλεῖται Νεάπολις]. ϑίορῃ. Φαλήρου 
τύρσιν" [ Φάληρος "ἔχτισε" τὴν ἐν ᾿Ιταλίᾳ Νεάπολιν ]. λέγει 
οὖν τὴν Παρϑενόπην ἐν Νεαπόλει ἐχπεσεῖν. εἰς τὸ αὐτό. 

οὗτος ὃ Φάληρος τύραννος ἦν ἐν Σιχελίᾳ τοὺς ἐπιξενουμέ- 
γους πρὸς αὐτὸν δεινῶς χολάζων χαὶ ἀναιρῶν. μέμνηται δὲ 
αὐτοῦ καὶ Καλλίμαχος 55") 5 ἐν β΄ Αἰτίων 585 λέγων 5554 τὴν 
χείνου Φάληρος πρῆξιν ἀπεπλάσατο (ἶ". 194) 559 54. 

οὗ, 56. ὉΡ 858. 8600 “ιόδωρος δὲ ὁ Σικελὸς (ἔν. 27) καὶ ὃ Ὄππι- 
ανὸς (Κ ΠΊ49) ταύτην τὴν "Νεάΐπολιν ὑφ᾽ Ἣραχλέος φασὶ 

χτισϑῆναι. χαί φησιν ᾿Οππιανὸς ἐν τοῖς Κυνηγετικοῖς νέον 
πέδον Ἡρακλῆος αὐτὴν τὴν Νεάπολιν λέγων. Τ' 
τύρσις δὲ τὸ τεῖχος, διότι]τύρσις τὸ τεῖχος, ὅτι Τυρση- 

παρὰ τοῖς Τυρσηγνοῖς πρῶτον νοὶ πρῶτον τειχοττοιέαν εὗ- 

ἐπεενοήϑη 58) τεῖχος 5. ρον. 

118 Γλάνις ] ποταμὸς 5251 ᾿Ιταλίας χαὶ Τ᾿ Κύμης, ἔνϑα 
χαὶ ὁμώνυμος αὐτῷ ἐχϑύς, ὥς φασι, γίνεται 525, οὗ ἡ χολὴ 

λίαν ὠφέλιμος, ἀλλὰ μόνου τοῦ ἐν ἐχείνῳ “τῷ ποταμῷ. 54 

᾿ ἔστι δὲ χαὶ ἕτερος ποταμὸς ᾿Ιταλίας Γλάνις 5251: καταφερό- 

21 50ῃ. Ῥιπᾷ. Ο 1 1217 

8 ἑτέρας ὃ ἑτέρως γ2 οτη. γῖ 4 μὲν ἄνω Τ' οἵ. 218: ὅ δὲ 

κάτω 7 11 [ἣ ---Ἰ ΡΓ0]]. 17 12 λέγει --- ἐκπεσεῖν ροβὶ ἀναιρῶν 1ὅ Τ' 

18 ἄλλως 88 οτῃ. Τ' 14 οὗτος --- Σικελέᾳ 1 τύραννος σικελέας ρῬοδί 
Φάληρυς 18 Τ 1ὅ κέμνηταε --- ἀπεπλάσατο ΟΥη. ὁ 10 λένων --- Φά- 

ληρος ἰδ0. α ΘΧρ]ονὶῦ τὴ 11 κεινοβ 83 φάληρον 83 φάλαρος 8 9]08- 
βθιηδ δηϊθοραθη 5 νοοὶβ᾽ τάξιν α πρᾶξιν α τὰ ὃ ἀπεπλεύσατο ὃ 
ἐπεπλάσατο 858 ἀπελάσσατο 8 22 τύρσιϑ --- τεῖχος Ῥοβὺ ἐκπεσεῖν 18 883 

28 καταφερόμενος --- ϑίχαῦ. Υ̓ 81 ΘΧίγ. 

508. Ῥίπᾷ. Ὁ 
ΤΠ 197 
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μενος εἰς τὸν Θύμβριν 55᾽ χαὶ ἄλλος ᾿Ιβηρίας. 5258. Γλάνις 
ποταμὸς Κύμης, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἰχϑὺς γλάνις ὅ {καὶ καλού- 
μενος γλάνιος. ἔστι χαὶ ᾿Ιβηρίας ποταμός. ἔστι καὶ ᾿Ιταλίας 

τρίτος περὶ τὸν Τίβεριν ποταμόν. ᾿' Βίθρῃ. 

119 δομήσαντες" τὸ ὃδο μιχρὸν ὁ Τζέτζης γράφει 
τιϑεὶς ἄνωϑεν αὐτοῦ μαχρὰν χαί φησιν ὅτι ἐχτείνεται ὑπὸ 
τοῦ μὶ χαὶ ἔστι χοινὴ συλλαβή. τὰ γὰρ ἀμετάβολα ἐχτείνου- 
σιν, ὅπότε ὅ μετριχὸς βούλοιτο. εἰ δὲ μέγα φησὶ τοῦτό τις 
γράφειν, γινωσχέτω, ὅτι ἀττιχῇ ἐχτάσει τοῦτο γέγονε χαὶ μὴ 

χτηνωδῶς χαὶ ἀναιτίως γραφέτω. Τ διὰ τὸ μέτρον γράφεται 
μέγα 1.1. 5) 

121 οἰωνὸν ϑεὰν" διὰ τὸ ὀρνεομιγεῖς εἶναι τὰς σει- 
ρῆνας οἰωνοὺς χαλεῖ, ϑεὰς δὲ διὰ τὸ τοιαύτην ἔχειν δύναμιν 

ἐϑελχτικὴν ̓  ὥστε χατέχειν χαὶ ἀναιρεῖν τοὺς ἀχούοντας τὸ 

μέλος αὐτῶν. Τ' 

122 ἀχτὴν δὲ" ᾿Ενιπεὺς ] ὁ Ποσειδῶν τιμᾶται παρὰ 

Ἱπιλησίοις ] προὔχουσαν δὲ ἀχτὴν ] τὴν προχειμένην | εἰς 
ϑάλασσαν. λέγει δὲ τὸ Ποσείδειον ἄχρον. 585) 5, 

128 “ευχωσία δὲ ὀνομάζεται ἡ σειρήν | ἀφ᾽ ἧς καὶ ἡ 
γῆσος ἰ ὠνομάσϑη ““ευκωσία 553 5, 

124 πέτραν δὲ νῦν χαλεῖ τὴν νῆσον ]. 5838: εἰς τὸ 
Ποσίδειον ἱερὸν τέϑαπται ἐχριφεῖσα 5555. ἡ “ευχωσία 555: 
ἡ σειρήν Τ. “ἡ δὲ Παρϑενόττη πρώτη ἦν ἐν αὐταῖς. λέγεται 
δὲ οὕτως διὰ τὸ παρϑένου μιχρᾶς ἔχειν φωνὴν ἢ διὰ τὸ 

ὁμοιοῦσϑαι παρϑένῳ 555. μιχρᾷ Τ᾽ Δευχωσία δὲ 5554 λευ- 
μι χωτία 5585, τις οὖσα 858 ἡ ἔχουσα λευχὰ ὠτία 555. ἢ “εύχου 

τινὸς ϑυγάτηρ ἢ τὰ τοῦ “εύχου ὠτία ἔχουσα 5! Αίγεια δὲ 
διὰ τὴν ἡδύτητα τῆς τραγῳδίας αὐτῆς." 53 5, 

124 Ἐς χαὶ “ᾶρις [ ποταμοὶ ᾿Ιταλίας 1." 559 

125 ποτὰ ὃ ποτός ἐστι. νῦν δὲ τὸ σχῆμα μεταπλασμός 
ἐστιν ἀπὸ τοῦ ἀρσενιχοῦ εἰς οὐδέτερον. 

2 (καὶ) Βεγᾷ. 8 γλάνιος οἵ, Μοΐπ. οὐ Απηδαίί, 886 ΒοΙς," γλάνεν 

τὸν ἐχϑύν, οἱ καὶ γλάνεοε (Β0Υ. ΡΙῸ οὐκ ἄλλοι κόνοι) λέγονται 8 ὁπό- 
ταν ὃ γ2 10 ὁ οἴη. 8 11 αὐτὴν 8 ἀντὶ τοῦ 83 18. ποσειδ ὡ- 

γνέον 88 85 ποσειδήιον ἃ ὃ γῖ οἴη. γ2 22 ποσειδήιον 83 ποσιδήεον α ὃ γῶ 

ΟΠ]. γ1 ἄκρον 83 28 προτέρα 5838 

ΕΨΜΟΨΥΡΥΣ ἘΡΨ ΤΥ ΡΟ Ρ ΨΥ ΕὟΡ Ὁ Ὁ 
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126 Τέρινα --- τινὲς --- νῆσον αὐτήν, εἰς ἣν ἐξεβρά- 

Ρ σϑη «ΑἽίγεια ἡ σειρήν. " ϑίορι. Τ᾽ έρεινα ] πόλις 8 Ἐρ (ΕΜ) 

ὔ 

Ρ 

10 

1ὅ 

20 

24 

ἐρ 

᾿Ιταλίας [" 5’ ὅϑεν ραχλείδης ὃ Τερειναῖος 5 Ἐξ (“ἘΜ 1523:) 
ἐχναυσϑλώσεται ἔστι χυρίως τὸ μετὰ νηὸς | ἐχπλεῦ- 

σαι} νῦν δὲ τὸ | ἐχριφῆναι | ὑπὸ τῶν χυμάτων. 

121] χελλύσσουσα διαπλέουσα | νηχομένη [" καὶ γὰρ 

οἱ νηχόμενοι τοῖς χείλεσιν ὠϑοῦσι τὸ ὕδωρ. χατὰ πλεο- 

γασμὸν δὲ τοῦ λ. 5585. Ερ (“ἜΜ 8081) χελλύω τὸ τοῖς χείλεσί 

τι διωθεῖν χαὶ λύειν αὐτό. 585 χελύσσουσα ὃν λ γράφων 
ὁ Τζέεζης φησὶ μὴ εἶναι ἐπταισμένον τὸν στίχον" χοινὴν γὰρ 

λέγει τοῦτο συλλαβήν, ἐχτείνεσϑαι δὲ τὸ ε ὑπὸ τοῦ λ ἀμε- 
ταβόλου ὄντος, ὥσπερ χαὶ “πρὶν ἔφην (2846). χαὶ τὰ δασέα 
ὁμοίως ἐχτείνουσι τὰ βραχέα, εἰ εὑρεϑείη ἔμππροσϑεν αὐτῶν. 

οἱ δὲ λοιποὶ πάντες δύο λλ γράφουσι λέγοντες κατὰ πλεο- 

γασμὸν εἶναι τὸ ὃν 8 

180 βούχερως ἀρὴς" Ἄρης οὐχ ἔστε | ποταμὸς | 

περὶ Τέρειναν, ὅϑεν τινὲς ἐπιϑετιχῶς αὐτὸ ἐξεδέξαντο ἐπὶ 
τοῦ Ὠχινάρου 5525888, ἵνα δηλοῖ τὸν ἰσχυρὸν 1 χαὶ ἐνεργῆ 
τῇ δυνάμει. τινὲς δὲ γράφουσιν [Ἔρης χαὶ Ἔρις" ἄμφω γὰρ 
ποταμοὶ τιερὶ Τέρειναν 552 58 50, βούχερως | ὅτι τοὺς πο- 
ταμοὺς χερατοφόρους χαὶ βουχεφάλους εἰσάγουσιν [ ἴἔσως 

[ διὰ τὸ βίαιον 1 καὶ ἠχῶδες καὶ βρυχητικὸν [ τοῦ ῥεύματος |. 
β525᾽β8 ᾿Ωχέγαρος ποταμὸς περὶ Τέρειναν ἄρης ἤτοι 
ἐσχυρὸς λεγόμενος χαὶ βούκερως διὰ τό ἠχητιχόν. 53 

181 ὀρνιϑόπαιδος ἰ ὀρνιϑοφυοῦς [. 8558: τὸ δὲ ὀρνι- 
 ϑόπαις χαὶ χαλλίπαις καὶ ἀνδρόπαις χαὶ τὰ ὅμοια διτιλῶς 
γοοῦνται, ἡ δὲ ἔννοια ἐξελέγχει τὴν ἀλήϑειαν. ὀρνιϑόπαις 
γὰρ λέγεται καὶ ὄρνιϑος παῖς, ὡς νοεῖται νῦν, καὶ ἡ ὀρνιϑο- 

φυὴς παῖς, χαλλίπαις δὲ ἡ καλῆς μητρὸς παῖς (Α656.. Αρ. 

1 νῆσον Ῥ1Ὸ]]. 17 8 ὅϑεν --- ροϑῦ 28429 ᾿Τταλέας 8 λαρε- 
γναῖος 8 θ --- νηχομένη ὡς χέλυς ἱ.1. 83 1 ὠϑοῦσε οτὰ. Ερ (ΕΜ) 

οἵ, Οαἰβί, 11 τέρειναν, ἔρις δέ Τ' 18 τὸ 8:τὴ5 ἐνεργὸν 8 τὴ 5 
19 ἄρης 8 τὴ" ἔρις 83 85 ἴρις 83 58 21 γράφουσιν 8 ταῦ 22 ϑορυ- 

βητικὸν ἃ 
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182) χαὶ ἡ χαλὴ παῖς (Επτ. ΟΥ. 964), ἀνδρόπαις ὅ ἀνδρείου 
παῖς (Α 650}. βορῦ. ὅ16) χαὶ ὃ ἀνδρεῖος παῖς (86. ῬΙὶπᾷ. ῬΊῚΠ 121) 
χαὶ τὸ λοιπὰ ὁμοίως, ἐλέγχει δὲ τὸ πῶς χρὴ νοεῖν ταῦτα ἡ 

Ῥ ἔνγοια. ἔξσμα δὲ ἀντὶ τοῦ | ἵδρυμα, τὸν τάφον | παρὰ : 
ὅ τὸ ῥῆμα τὸ ἵζω." 85884 ἘΜ 4775: ὡς βαδίζω βάδισμα. 58 
ἔσμα, ὃ χαὶ δασύνεται, ἵδρυμα δηλοῖ παρὰ Α΄. ἀπὸ τοῦ 
ἵζω γενόμενον. Ἐϊαδύ. 1Π. ΤΠ 7121 

φοιβάζων δὲ ποτοῖς ἀντὶ "φοιβάζων πλύνων | χαϑαί- (Ὁ) 
9 τοῦ λαμπρύνων τοῖς δεύμασι. ρων | τοῖς ὕδασιν, ὅϑεν 1 Φοί- ἼΠε5. Θ΄ 18, 
Φ) φοῖβος δὲ ὅδ) χαϑαρὸς  λέγε-[βη τὸ ὕδωρ | καὶ πᾶν χαϑα- 

ται ἥλιος ὃ μὴ ὧν ὀμιχλώδης, } οόν ἢ. 

ἀλλ᾽ ὅλος λαμπρὸς χαὶ ἄμεμτιτος. 58 

182 πρώτῃ δὲ" φησὶ Τίμαιος 5555, ὅ Σιχελὸς Τ' Ζιό- 
τιμον 838, τὸν ᾿ϑηναίων ναύαρχον παραγενόμενον εἰς Νεά-. 

16 πολιν χατὰ χρησμὸν ϑῦσαι τῇ Παρϑενόττῃ χαὶ δρόμον ττοιῆσαι 

λαμτιάδος 5895 
διὸ χαὶ 88, μέχρι τοῦ 88 γῦν] ὅνττερ λαμπαδικὸν ἀγῶνα καὶ 
τῆς λαμπάδος ἀγῶνα τελεῖ- δρόμον οἱ Νεαπολῖται “ἐτη- 
σϑαι παρὰ τοῖς Νεαπολέταις  σίως" ἐτέλουν. 

20 (ῊἨΘ 1 218) 589, 

ἘΠ Ο Ὑ ΨΡ ΨῪ Ή ΡΑῪ 

ῬΡ 188 οψοπία δὲ πάλαι" ἐχαλεῖτο ἡ ̓ 'Δττιχὴ 5558) χώρα 
χαὶ αἱ ᾿ϑῆναι Τ ἀπὸ 5588, τινος Τ Πόψοπος | 5558, ἐχεῖσε 
Ι βασιλεύσαντος 1 5880. ὃ Διότιμος δὲ εἰς Νέαπολιν ἦλϑεν, ὅτε 
στρατηγὸς ὧν τῶν ᾿Αϑηναίων ἐπολέμει τοῖς Σιχελοῖς. Τ' ; 

)ὅ 180 ἐἄχλυστον ἤτοι] πολύχλυστον ] ἢ ἀχείμαστον. " 5595: 

181 ὅρμων Μισηνοῦ" Πισηνὸς δὲ ὅρμος ἤτοι ] λιμὴν Ῥ ἰ 
Νεαπολιτῶν . χαταχρηστιχῶς δὲ ὅρμος λέγεται ὅ λιμήν" 

4 ἔσμα Ἦρϑ. 9 λαμπρύνω ἘΛΔ' δδδ43 

4 ἵσμα ΕΜ οἷ. ΜΒοβιϊαΐς Ἠρθ85. ζσμα δὲ --- τοῦ ] τὸ ΕΜ οἱ. Τ' 

ἕδρυσμα 85 Ὁ τὸν τάφον οτῃ. ΕΜ ὅ τὸ ῥῆκα οἵα. ΕΜ ἴω 8 
ὃ ᾿ 

16 λαμπά 8 λαμπάδιον» 858 λαμπαδικὸν Τ' ᾿' λαμπαδιστῶν ἢ 18 λαμ- Ϊ 
ὃ Σ 

πά 8 λαμπαδικὸν Τ' γένεσϑαε 8 

ΤΡ Ύ ΘΡΌ 



ὅν, 

τὺ 

1 

20 

20 

ΣΧΟΛΙᾺ ᾿ς 9387 

λιμὴν γὰρ λέγεται τὸ ὅλον πλάτος χαὶ ὃ γχόλπος, ὅπου 
χαταίρουσιν αἱ ὅλκάδες, ὅρμος δὲ ἡ στάσις μιᾶς ἑχάστης 

δλχάδος. ἘΜισηνοῦ δὲ ὄρος [ Νεαπολιτῶν |." 580 
Ἐστύφλα δὲ χλέτη λέγει τά | τραχέα | 58 Ἐξ (ΕΜ) μέρη χαὶ Τ' 
χλίματα ὃ 5 ΕΜ 782:9. 

138 βύχτας᾽ ἐπανατρέχει πάλιν ἐπὶ τὸν ᾿Οδυσσέα᾽ 5 
«Αόλος | ὃ Ἱππότου ἐν “Ῥηγίῳ τῆς ᾿Ιταλίας ὧν βασιλεὺς 
Ι ἀστρονομιχώτατος χαὶ πολύπειρος ἐφρόντισε μᾶλλον εἰδέναι 
περὶ τῶν ἀνέμων χάριν τῶν ναυτιλλομένων χαὶ προλέγειν ὡς 
τυχόν, εἰ ἐν Ταύρῳ ἄστρῳ πλεύσειαν, μέχρι τοῦδε ζέφυρος 
αὐτοῖς ἔσεται πνέων ἄνεμος, εἰ ἐν δύσει Κυνός, τοιόσδε χαὶ 

Ἐν τῇ ἀνατολῇ αὐτοῦ ἕτερος. καὶ τούτου ἕνεχα ἐμυϑεύ- 
σαντο αὐτὸν δεσπότην εἶναι ἀνέμων |. ὁμοίως δὲ χαὶ τὸν 
ἡμαχλείδην χαὶ Πρωτοχλῆ χαὶ Πρωτοχρέοντα, ὥς φησιν 
᾿Ορφεύς. οὕτως οὖν αὐτοὺς ἔφασαν δεσπότας εἶναι ἀνέμων 
ὡς χαὶ δέειν ἀσχοῖς ὃν “ἂν βούλοιντο αὐτῶν, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
ἐᾶν πνεῖν. οὕτω γοῦν φασι καὶ τοῦτον τὸν Αϊόλον τοὺς 
ἄλλους ἀνέμους ἐν τῷ ἀσχῷ χαταδήσαντα δοῦναι τῷ Οδυσσεῖ, 
ζέφυρον δὲ μόνον ἐᾶσαι ὡς αὐτῷ χρειωδέστατον χαὶ φορόν. 

χαὶ Ὅμηρος 8664. χα 19---28, ἐγὼ δὲ ἔχαὶ" τὸν ἀσχὸν δέχο- 

μαι [ φασὶ γὰρ οἱ μηχανικοὶ χαὶ οἱ τὰ ἀρρητουργιχὰ γρά- 
φοντες ὡς, ἐάν τις δελφῖνα ποιήσῃ ἀσχὸν ἐχδείρας αὐτὸν 
χαὶ ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ, ποιήσει πνεῖν ὃν ἂν βούλοιτο ἀνεμόν. 

χαὶ ἴσως οὗτος ὁ Αἰόλος ἦν ἂν χαὶ μαγιχώτατος. ] τούτου 

δὲ τοῦ Αἰόλου υἱὸς ᾿Ιόχαστος, ὃς τὸ “Ῥήγιον ἔκτισεν, ὥς 
φησι Καλλίμαχος Ῥήγιον ἄστυ λιπὼν ᾿Ιοχάστου Αἰ- 
ολέδαο. 

139 {παλινστροβήτοιςΣ  ὀπισθϑορμήτοις, πολυ- 
πλάνοις [. 8 ὃ ᾿Οδυσσεὺς τοὺς "ἐναντίους" ἀνέμους ἐγχε- 
χλεισμένους ἔχων ἐν τῷ ἀσχῷ, μόνῳ δὲ ναυτιλλόμενος 
τᾷ ζεφύρῳ ϑ' νυχϑήμερα πλεύσας τῷ δεκάτῳ τὴν ἑαυτοῦ 

ὅ κλέματα 80}. Β Π 890 

8.» δρμος ὃ 4 στύφλα --- οἵη. Β ἘροϊΐΖ. στύμφλα 8 καὶ 8 
20 (19) δέ κοι ἐκδεέρας α ὃ οπι. ὁ (20) κελεύϑους α ὃ οπι. ὁ 

25 ἡ παλιπλάνοις 

κῷὮ Ἔβοι, ἢΡ 
461 ῬαΑΙΔΘΡΆ. 

18 

ἘΕΜ 7681 

Ὁ (Ευβὲ. Οα.1 
864. 18) 

808, ὃ" 1.1. 
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πατρίδα ἔχαὶ" πυρπολοῦντάς τινας ϑεασάμεγος χοπιάσας 

ὡς ἀεὶ τὸν πόδα τῆς νηὸς ἔχων ἐχαϑεύδησεν, οἱ φίλοι δὲ 
τούτου λύουσι τὸν ἀσχὸν χρυσὸν γομίσαντες ἔχειν. ἐχχυϑέν- 

των δὲ τῶν ἀνέμων γχαὶ ἀντιπνόως ταραξάντων τὸ πέλαγος 
εἰς τὴν Αἰόλου πάλιν ὑπέστρεψεν ἄχων τοῖς ἀνέμοις 

φερόμενος. ὃ δὲ Αιόλος δυσμενῶς αὐτὸν ἀττέττεμτοε λέγων 

8066. Χ ὰν 10. ; 

140 χεραυνίῃ μάστιγι ὅ ᾽Οδυσσεὺς μετὰ τῶν φίλων 

αὐτοῦ κατελθὼν ἐπὶ τὴν Θρηναχέην νῆσον, ὅπου οἱ τοῦ 
Ἡλίου βόες ἐνέμοντο, πελεῖστον χρόνον ἐχεῖσε διετέλει διὰ 
τὸ μὴ τοὺς ἀνέμους ἐπιτηδείους εἶναι πρὸς τὸ πλεῖν. οὗ 
δ᾽ ἑταῖροι αὐτοῦ χαταναλώσαντες πάντα τὰ χρειώδη χαὶ 
λιμῷ συνεχόμενοι τοῦ ᾿Οδυσσέως ἐν τῇ νήσῳ διατρίβοντος 
αὐτοὶ χρατήσαντες τῶν τοῦ Ἡλίου βοῶν τινας ἀτπτέχτειναν" 
πλησίον γὰρ αὐτῶν ἐνέμοντο. ὅ Ἥλιος δὲ τοῦτο μαϑὼν 
παρὰ ᾿Ἰαμπετίης τῷ 4]ιὶ ἀπαγγέλλει λέγων 566ηᾳ. μ 877. 878. 
882. 888. ὁ Ζεὺς δὲ ὀργισϑεὶς αὐτοὺς ἐχεραύνωσε. χαχῶς 

δὲ χαὶ συγχεχυμένως χαὶ ἀδιαρϑρώτως ὅ “υχόφρων τὴν 

περὶ Ὀδυσσέως ἱστορίαν λέγει" οὐ γὰρ τῇ τότε στροφῇ τὸ 
τοῦ ᾽Οδυσσέως πλοῖον ἐχεραυνώϑη οὐδ᾽ αὐτὸς ὃ ᾽Οδυσσεὺς 
ἐδ χατὰ τοῦτον φαινόμενος χεραυνωϑεὶς χαύηξ χαὶ λάρος χαὶ 
χαϑήμενος μετὰ τὴν χεραύνωσιν ἐν τῷ χλάδῳ τῆς συχῆς, ἕνα 

μὴ ἀποπνιγῇ ὑπὸ τῆς Χαρύβδεως, ἀλλὰ τότε ἐχεραυνώϑη τὸ 
πλοῖον αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ τὴν τρόπιν χατέχων ὑπεστράφη τοῖς 
ἀνέμοις περὶ τὴν Χάρυβδιν καὶ πρὸς τὴν ἐχεῖσε ἀπεχρεμάσϑη 
συχῆν, μεϑὸ οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ ἐν τῇ Σιχελίᾳ τὰς τοῦ “Ἡλίου 
χατέφαγον βόας. ' 

141 χαύηξ | ὃ λάρος | διὰ τὸ ἀδηφάγον᾽ χαύη γὰρ ἡ 
τροφή. Ἐυφορίων" τῆς δ᾽ οὐδ᾽ αἴϑυιαι οὐδὲ κρυεροὶ 
χκαύηχες (ἶν. 88). ἢ ἀπὸ τοῦ χαῦ χκαῦ λέγειν. “Ἐρ (ΕΝ 
4938.85) οὗτος μὲν χαύηξ φησίν, ὃ δὲ ᾿Ιππώναξ χαύης λέ- 
γων οὑτωσί Κέχων δ᾽ ὃ πανδάλητος ἄμμορος κχαύης. 
χαύης δὲ ὃ λάρος χατ᾽ Αἰνιᾶνάς ἐστιν (15θ14). ἐρινοῦ" 

ὅ αἰολέδα ὃ γί αἰολίαν γ32 1 (18) ἀϑανάτοισιν ὦ ὃ οτη. ὁ 
11 (3888) εἰς ᾿Αέδαο οἱ ἐν νεκύεσσε ροττηπίαν!ς α ὃ ὁπ. 6 29 δ᾽ οτι. 4 
ἘοἰίΖ. 80 ἢ --- λέγειν Ἰηνιῖαβ. Δα 15] τοῦ καὶ Εσ 82 πανδά- 
ληκτος γῶ γί τη ἄμμορφος γῖ τὰ" ᾿ 
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ἐρινεοῦ καὶ ἐν συγχοπῇ ἐρινοῦ. ἐρινεὸν δὲ ἔοἱ ἢ πολλοί φασιν 
εἶναι ] τὴν ἀγρίαν συγῆν [. οὐχ ἔστι δὲ οὕτως, ἀλλ᾽ ἡ ἐρι- "ἜΘ 2074 

γεὸς εἶδός ἐστι συχῆς ἀπὸ Ἐρινεοῦ πόλεως | 4ωρικῆς 1. 

ἑξάπολις γὰρ ἡ 4Δωρίς, ἧς μία πόλις καὶ ἡ Ἔρινεός 1 ἐν ἡ 5οι. Ῥίπᾶ. 

ὅ εἰσι συχαῖ λεγόμεναι ἐρινεοὶ ὡς δαμασχηναί, ἀνατολιχαὶ χαὶ ἘΠῚ 
χυδώνεια μῆλα. πᾶσαν δὲ τὴν Ὀδυσσέως ἱστορίαν ἐνβραχὺ 
ἐρῶ μετὰ τὸ λῆξαι τῶν τοῦ “Τυχόφρονος δητῶν τῶν περὶ 

10 

1ὅ 

20 

τούτου τοῦ Οδυσσέως λεγομένων. 

1418 Χάρυβδιν τὴν τῆς ϑαλάσσης | ἀναρρόφησιν [ἢ 

(22154). 

144 βαιὸν δὲ" καίτοι πο- 

λὺν χρόνον ἐποίησε μετὰ Κα- 
λυψοῦς" ς΄ γὰρ ἔτη ἐποίησε. 
ῥητέον οὖν ὅτι πρὸς τὴν προ- 
αίρεσιν αὐτῆς ἦσαν ὀλίγα" 
ἐχείνη γὰρ ἐβούλετο ἀϑά- 

γατον χαὶ ἀγήραον αὐτὸν 
ϑήσειν ἤματα πάντα. (ε 

186). 558 ἐχεῖνος δὲ μὴ βουλό- 
μενος καρτερῆσαι χαὶ τῆς ἰδίας 

ἀπορία. πῶς φησὶ βαιὸν; ζ΄ 
γὰρ ἔτη ἐποίησεν ὃ ᾽Οδυσσεὺς 
παρὰ τῇ Καλυψοῖ. δητέον οὖν 
ὅτι βαιὸν εἶπεν ὡς πρὸς τὴν 
βούλησιν ἐχείνης᾽ χαὶ ξ΄ γὰρ 
ἔτη ὀλίγα ἂν ἐλογέσϑησαν αὐ- 
τῇ. αὐτη γὰρ δὴ διόλου ἤϑελε 
συνεῖναι αὐτόν αὐτῇ χαὶ ἀγή- 
ραον ϑήσειν χαὶ ἀϑάνα- 
τον ἤματα πάντα. 

Β08, με 105 

γυναιχὸς ἱμείρων οὐχ ἤϑελεν ἀγήραος διαμεῖναι. τοῦτο δὲ λέ- 
γει τὸ βαιὸν ὅτι ὃ μὲν ᾿Οδυσσεὺς πλείω χρόνον ἐνομίζετο 
χαϑ᾽ ἑαυτὸν εἶναι ὃ τῆς Καλυψοῦς ἤπερ τὰ χ' ἔτη, ἃ εἰς 
Τροίαν πλέων ἐποίησε μετὰ τῶν Ἑλλήνων, ἡ δὲ Καλυψὼ 

5 ὑπὸ τῆς ἐπιϑυμίας χρατουμένη τοὺς ζ΄ χρόνους οὐδὲ ζ΄ 
ἡμερῶν ἀριϑμὸν ἐνόμιζε μετ᾽ αὐτῆς ποιῆσαι. 58 

14ὅ. "ἀναυλόχητον 5555. Ερ (ΕΜ) μὲν 5 τὴν μιχρὰν λέγει. 

559 56 Ερ' (ΕΜ) ναῦν 5580 χαϑὸ ὑπὸ ναυτῶν οὐχ ὠχεῖτο 5, οὐ 

Ρ γὰρ ἦν ναῦς 55554 Ερ' (ΕΜ) ἀλλ᾽] αὐτοσχέδιον πλοῖον ].... οὐ- 
80 δέπτω ἐν ὅρμῳ χαὶ λιμένι χαταλεγόμενον" ναυλόχους γὰρ ἔλε- 

80 50ῃ. 9 κ 141 υδὶ οχ Η λέξασϑαε (τὸ εὐνάζεσϑαε 108 Ῥ) ΤΟΡΟΠδ5 

ὅ δαμασκηναὲ 508. ΤΏΘΟΟΥ. ὙΠ 14 22 » ἐνόμιζε τὸῦ 21 Ἐ ἀναυ- 

τόχητο» Τ1Ὸ]]. 14. τὸ μικρὸν 8 29 ναῦς νΟΙΆ ΠδΥΪΒ᾽ 122599 

ἀλλὰ σχεδέα Τ' 40. ἱπᾶᾷ. (ἢ ἀναυλόχητον) οὐδὲ τῶν 83 85 

80 καταλεγομένων 83 85 οἵ, 5. 108 
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γον τοὺς λιμένας 5598 Ερ' (ΕΜ) τοὺς τὰς ναῦς ὑττοδεχομένους 
5850 ἢ τοὺς τὰς ναῦς λοχῶντας 55 ἀυτοχάβδαλον δὲ 

τὸ εἰχῆ χαὶ ὡς αὔτως ἕχαὶ αὐτουργὸν " γεγονός 5555 Ερ' (ΕΜ). 
χυρίως δὲ ἡ λέξις ἐπὶ τῶν ἀλφίτων εἴρηται" τὰ γὰρ ὡς 

Ρ ἔτυχε φυραϑέντα ἄλευρα | αὐτοχάβδαλα. 58: ΧῈρ (“ἘΝ 1784) 

10 

1ὅ 

20 

20 

141] αὐτουργότευχτον βάριν | αὐτοσχέδιον πλοῖον [" 
βάρις δὲ νῦν μὲν [| τὸ στλοῖον σημαίνει, σημαίνει δὲ χαὶ | ϑρό- 
γους χαὶ Τ' πύργους, αὐλάς, στοὰς καὶ τείχη ]. 

1418 προστεταργανωμένην  συμπετελεγμένην 553 54 

Ἐξ (ΕΜ) συνειλημένην 5 Ἐπ (ΕΜ) ἡ γὰρ παρ᾽ ἡμῖν σαργάνη 
παρ᾽ ᾿Αττιχοῖς ταργάνη χαλεῖται χαὶ τὸ συνειλῆσϑαι τεταργα- 
γῶσϑαι. 5535 Ἐξ (ἘΜ 7585) 

1419 ᾿“ μφέβαιος ὃ Ποσειδῶν παρὰ Κυρηναίος. ἢ 5558: 
150 ἀπτῆναϊς] 5 δὲ (σπόρονΣ τοὺς νεοσσούς. εἴωϑε 

δὲ ὁ χλύδων τοὺς τῶν ἀλχυόνων νεοσσοὺς διαφϑείρειν, διό 
φασι καὶ ζ΄ ἡμέρας γαληνιᾶν τὴν ϑάλασσαν, ἡνίχα φοτοχοῦσι᾽ 
διὸ χαλοῦνται αἱ ἡμέραι ἀλχυονέδες. 559 54 
τὸ δ᾽ ἑξῆς 5588 οὕτως 58" ἧς 

σχεδίας 5883 ὃ Ποσειδῶν 55 
οἷα τυτϑὸν χηρύλου ὃδά- 
μαρτος σπόρον ὅ ἐστι ] νε- 
οσσοὺς  ἀλχυόνων.  χήρυλος 
δὲ χαλεῖται ὃ ἄρσην  ἀλχυ- 
ὦν. 55 

ἡ δὲ σύνταξις οὕτως" ἀφ᾽ ἧς- 

τινος σχεδίας ὁ ᾿μφίβαιος 
χαὶ Ποσειδῶν ἐχβράσας τὸν 
᾽Οδυσσέα οἷα τυτϑὸν ἀπτῆ- 
να σπόρον ἤγουν  μιχρὸν] 
ἄπτερον ] νεοσσὸν τῆς δά- 
μαρτος χαὶ τῆς ϑηλείας τοῦ 

χηρύλου χαὶ ] ἄρρενος ἀλχυόνος βαλεῖ πρὸς τὸ χῦμα τὸν 
δύπτην ἤγουν αὐτὸν τὸν χολυμβητὴν Ὀδυσσέα | ἐμτεε- 
πλεγμένον κάλοις, βαλεῖ δὲ σὺν αὐταῖς ταῖς μεσό- 
ὅμαις καὶ τοῖς ἐχρίοις. Τ' ἢ οὕτως 5558, φασίν 58) ὡς δὲ 
ἡ ϑάλασσα εἴωϑε τοὺς ἀλχυόνος νεοσσοὺς ἐχβράσσειν, οὕτως 

1. 560}. ὃ 846 

τη ο]οροὶ Ἰοχ. Ηθυ. (11 41) ἱοποναῦ Τ' 
2 λοχῶντας Ἐϊιδῦ. Ο, 1 19:2 θ. βάρεων ἰοπίρηι Εΐν- 

22 (κηρύλος) --- Απίϊρ΄. 28 

8 ὡξαύτως ΕΚ (ΕΜ) 8 τὰ ὡς ἔτυχε αὖ οἵη. 6 “ὡς { εἰπεῖν) αὔτως ὃ 
4 τὸ Ερ (ΕΝ) 

γον 8 
ρος ὁ ἄπτερος σπόρος Τ' ἔσωϑεν 

Ροβύ νεοσσοὺς 8 νεοσσοὺς  οὗς 8 

ομι. Τ' ἡμέραις 83 

γὰρ οἱ. Κρ (ΕΝ) 
αὐτοκάβδαλον Εσ (ΕΜ) οὕτως λέγει ἴῃ 11, 8 τη3 

11 συνειλεῖσϑαι 8 1 συνειλῆφϑαι 83 

ὅ φυραϑὲν ἄλευρον Ἐφ (ΕΜ) 
10 συνειλημμέ- 

14 ἀπτὴν δὲ νῦν σπό- 

15 ὅ κλύδων 

10 καὲ [ἐν 83 
δὲ | λέγειν 8 

διαφϑεέρεε 883 

53 

7145 

ἘΜ 18853ο 
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χαὶ ὃ Ποσειδῶν τὸν ᾿Οδυσσέα. 5535, [ χήρυλος ὅ ἄρσην ἀλ- 340: 
χυών 1 δάμαρ δὲ τούτου ἡ ϑήλεια. 

Ἰῦ᾽1᾽ αὐταῖς μεσόδμαιεις 581 τοῖς μέσοις 54 ξύλοις 
τῆς σχεδίας | 58, χαὶ τοῦ πλοίου Τ' ἔχρια δὲ τὰ 554  χύχλῳ 5. Ἴ8ομ, ὁ 168 

ὅ ὀρϑά | 584 χαὶ τὰ χαταστρώματα Ὑ. 

Ῥ 102 δύπτην δὲ ] τὸν ᾿Οδυσσέα ] τὸν δύνοντα. 5 δύπτης 
Ι ὃ χολυμβητὴς | παρὰ τὸ δύειν ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν. “Ἐξ 

(ΕΜ 2912) 

Ρ 184 ἀστῷ σύνοιχος" 
10 [Γλαῦχος | ̓Ανϑηδόνιος ἦν, ἡ 

Ρ 

] Τλαῦχος ὃ ᾿Ανϑηδόνιος ἦν πρίν Ἑατ, ΟΥ. 

ἁλιεύς. ἐμμανὴς δὲ γενόμενος ἀβδμνς 

20᾽ 

ἐστι [ περὶ Βοιωτίαν πόλις, 
ἥντινα ᾧκησαν Θρᾷχες ]. οὗτος 
ἁλιεὺς ὧν χαὶ ἀγρεύσας ἐχϑῦν 

ἔϑετο ἐν τῇ γῇ τυχούσης δὲ 
βοτάνης πλησίον καὶ φαγὼν 
ὁ ἐχϑὺς ἔζησεν, ὅπερ ἰδὼν ὃ 

Γλαῦχος μετέλαβε χαὶ αὐτὸς 
ἐχ τῆς βοτάνης χαὶ ἔρριψεν 

ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν χαὶ 

ἔστιν ἀϑάνατος. 

ἥλλατο εἰς τὴν ϑάλασσαν. ἐχ- 
ϑῦς γὰρ | ἁλιεύσας χαὶ δίψας 
Ι νεχρὸν Τ' εἰς γῆν εἶδε προσ- 
ἐγγίσαντα βοτάνῃ καὶ ἀναζή- 
σαντα, φαγὼν δὲ χαὶ αὐτὸς 
γέγονεν ἀϑάνατος, ἀλλ᾽ οὐχ 
ἀγήρως 1 ἑκαὶ ἥλλατο, ὥσττερ 

ἔφην, εἰς ϑάλασσαν ἢ Ὑ. μαν- 
2 

τεύεται δὲ ὡς “καὶ ἢ ὃ παρ 
Ὁμήρῳ Πρωτεὺς καὶ παρὰ 

ἜρΟΙ, Αὐσὶ- 
δα, Π| 2083 

Πινδάρῳ Τρίτων τοῖς ᾿Αργοναύταις. [ τὴν δὲ βοτάνην, ἧὌς 56ὶι. Ατἱδί.1.1. 

ἐγεύσατο, φασί τινες ἀείζωον εἶναι. 

14 ᾿ἀνϑηδών πόλις Βοιωτίας. συνῴκισαν δ᾽ αὐτὴν 
Θρᾷχες “ϑίοριι. ἡ δὲ ᾿ἀνϑηδὼν πόλις Βοιωτίας, ἣν ᾧκησαν 
Θρᾷχες. [ ὅ δὲ ᾿Ιώσηπος χαὶ τὴν νῦν λεγομένην ᾿4γριππιάδα 
᾿Ανϑηδόνα φησὶ πρότερον καλεῖσϑαι (905. Ὁ. 7. 1 81). σύνοι- 
χον δὲ τῷ Γλαύχῳ φησὶ γενέσϑαι τὸν ᾽Οδυσσέα διὰ τὸ διφῆς- 
γαι τῆς σχεδίας εἰς τὴν ϑάλασσαν, ὥσπερ ἐχεῖνος ἀπὸ τῆς 

γῆς ἥλλατο φαγὼν τῆς βοτάνης. 

ΒΌΆΡΥ.10 

4 ἔκρια ---- 506. ε 1608 12 οὗτος --- Β0ἢ. Αὐ]ϑύ. 1.1. 

8 αὐταῖς --- καταστρώματα φΡοϑύ τεταργανῶσϑαει 2405 8 
1 δύνειν Α Ἠοϊίζ. ΕΜ ὅ ὀρϑὰ 1 Ῥ οοπίᾳπϑθο οἵ. ἢ 

᾿ ξύλῳ 8 
90 ἱπορϑυαπ 

αἰταπι ΡΙΘηΐα5. χοῦ ρβουῖῦ Ελαυ ρ᾽ 8. ΒΟΠΟ] ΟΠ ἃη οχ Ἐὰρ' 588 ἰγταχουῖς 

18 ἁλιεὺς --- ἀγρεύσας ἁλιεύσας 53 

ἔφαγε 

Επιτ. 1.1. Αἴ. Ὑ11 2912 
ΠγοΟΡτοηΐβ ΑἸθχαπᾶγα 11. 

11 ἔϊαβο 83 

10 δ ἀνέζησεν ὃ 50. ΑΡ. 4 1810 56ἢ. 

18 ἔβαλλεν 83 (ἐκρῖψαιε ΑἸ.) 

10 
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ἸΤῦδ πεύχης" «Αεωνίδης ἐν τῷ περὶ Ἰταλίας φησὶν ὄρος 

εἶναι, ἐν ᾧ γίνεσϑαι πεύχας ὑπερμεγέϑεις, ἐχ δὲ τούτων 
γίνεσϑαι τοὺς φελλούς, οἷς χρῶνται πρὸς χουφισμὸν τῶν 
δικτύων 55) 8 Ἐρ' (ΕΜ 790:2) οἱ ἁλιεῖς Τ. περιφραστιχῶς δὲ 
πεύχης κλάδον εἴρηχε τὸν φελλόν 555854 Ὅμηρος δὲ οὐ 
φελλὸν καλεῖ, ἀλλὰ | φυλίαν τὸ δένδρον (ε 4177) | χαὶ τὸν 
φελλόν. Τ. ἡ δὲ σύνταξις οὕτως" παρ᾽ ἄλλου δ᾽ ἄλλος 
βύχτης χαὶ ] ἄνεμος ] ἐνθρώσκων χαὶ ἐμπίπτων ἐν τενο- 
αἷἴς στροβήσει χαὶ χινήσει τὸν Ὀδυσσέα ὡς πεύχης 
κλάδον ἤτοι φελλόν. τὸ δὲ σχῆμά ἐστιν ἐφερμηνευτιχόν. 

101 τὸ ἑξῆς" Βύνης δὲ 555, χαὶ | τῆς Ἰνοῦς τῆς καὶ 
«ευχοϑέας | 5: σάωσει 5355) ἄμπυξ' ἔστι 5558 δὲ 5851 
Ι περιβόλαιον | 5588 χαὶ Ὅμηρος ἄμπυχα χεχρύφαλόν τὲ 
(Χ 4609) 5535.. Βύνης δὲ | τῆς «“ευχοϑέας ἤτοι τῆς Ἰνοῦς ]. 59 

109 χρεαγρεύτους" χαὶ Ὅμηρος ὡς τόσον πρὸς 
πέτρῃσι ϑρασειάων ἀπὸ χειρῶν (ξἐ 484). τὴν δὲ πέ- 
τραν ἐχείνην χρεάγρευτον εἴρηχε διὰ τὸ τραχὺ χαὶ ξύειν αὐ- 
τοῦ τὰς σάρχας τῶν προσερχομένων. 588 χρεαγρέπτους “τὰς 

7 (ΗΕ...) 

χρεαγρεπτούσας," τραχείας, ξεούσας τὰς σάρχας τῶν προσ- 
ἐρχομένων. 5, τὸ δὲ παϑητιχὸν ἐνεργητιχῶς εἶπε κατὰ διά- 
λεχτον ἀττιχήν" αὕτη γὰρ τὰ παϑητιχὰ ἐνεργητιχῶς λέγει χαὶ 
τὰ ἐνεργητιχὰ παϑητιχῶς. ἄλλως. ὃ “ρμῆς ἐστάλη παρὰ 
τοῦ Διὸς εἰς Καλυψώ, ὅπως αὐτὴν πείσῃ ἐχπέμψαι τὸν 

Ὀδυσσέα ἐπὶ τὸν οἶχον αὐτοῦ. ἡ δὲ πρῶτον τῴ ὈΟδυσσεῖ 
προστάττει χατασχευάσαι σχεδίαν, ἔπειτα δὲ αὐτὸν ἐχτεέμτεει 
μετὰ ἐσθήτων χαὶ ἄλλων πολλῶν χειμηλίων. ἑπταχαίδεχα 
μὲν ἤματα πλέων ἤδη ποντοπορεύων τῇ ὀχτωχαιδεχάτῃ ττροσ- 
ἤγγισε τῇ Φαιάχων γῇ, ὃ δὲ Ποσειδῶν αὐτὸν ϑεασάμενος . 

18 περιβόλαιον (Β60ἢ. α 884) 

1 Λεωνέδης --- εἶναι [ ὄρος ἐστὲν ἐν ἐταλέᾳ Εσ (ΕΜ) ἐφ᾽ 85. 2. γέ 

γονται πεῦκαι Ἐς (ΕΜ) τούτων τῶν δένδρων Εσ (ΕΝ 8 κέχρην- 

ται Εν (ΕΜ) 4 δικτύων οἵ. Ῥίπᾷ. Ρ ΤΠ 146 Αρβο. Οἢ. 498} σωμάτων 

Ἐρ (ΕΜ) " δικτύων καὶ σωμάτων Ἷ μεταφορικῶς 5883 18 κεφαλο- 
δέσμεον (ρᾶ:. 1]. 1.1. γυναικεῖον Τ γγο}}. 14 18 τὰς οπ]. ὃ γ2 19 κρεα- 

γραπτούσας γί (06 οδὺ ἴῃ πον ββίτηδ ἀθιηαχη οπ18) οἵ. 2489: δέ κρεαγράτουβ 

(γ681] κρεαγράστους)" τὰς κρέα γραούσας ὃ οἷ. δοιιηϊαΐ Ηρ68. χειροβρῶτι δεσμῷ 

50}. Β 4 88ὅ σιδηροβρῶτιν πέτραν 
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παντοίων ἀνέμων ϑυέλλας ἤγαγε, δι᾿ ὃ καὶ τῆς σχεδίας αὐτὸν 
μαχρὰν "ἤγαγε καὶ  ἀπέρριψε χαὶ αὐτὴν χατέαξεν, ἡ ““ευχο- 
ϑέα δὲ δοῦσα τὸ αὐτῆς χρήδεμνον αὐτὸν διεσώσατο. 

4 "δεδρυφαγμένον νῦν ἐντετυλιγμένον ̓. Τ 

ἘΡ 1061 στόρϑυγξι; ταῖς ἀχίσι 858 ταῖς ἐξοχαῖς 558 5 χαὶ 
ὀξύτησι 1.58) πᾶν γὰρ τὸ εἰς ὀξὺ ἀπολῆγον στόρϑυγξ καλεῖ- 

ται. 585588 

Ρ 102 ρπην | τὴν Κέρχυ-[΄τὴν Φαιαχίαν νῆσον τὴν Κέρ- 

ράν φησιν ἤτοι τὴν Φαιαχίαν χυραν, ἐν ἧ ἦν 
10 ἔχειν 559 

Ι χεχωσμένον τὸ δρέπανον, ἐν ᾧ ὃ Ζεὺς τὸν Κρόνον ἐξέτεμε] 

8555, ἢ ὅτι ἐχεῖ ἔχειτο τὸ δρέπανον, ὃ 4 ημήτηρ ἔλαβε τταρ᾽ 868. ΑΡ. “7984 
Ἡφαίστου τέμνειν τοὺς στάχυας. χαὶ οὕτω μὲν ἡ Κέρχυρα 

“΄Ιρέπανον λέγεται. [ ἔστι δὲ χαὶ Σικελικὸν χωρίον Ζ4ρέτεανον ἘΜ 287934 
1 χαλούμενον ἀπὸ τοῦ χεχρύφϑαι ἐχεῖ τὸ δρέπανον, μεϑ᾽ οὗ 

ὃ Κρόνος ἀπέτεμεν “Οὐρανοῦ" τὰ παιδογόνα ἣ μορία . 
μέζεα δὲ λέγονται ] τὰ αἰδοῖα ἅρπη δὲ τὸ ϑέριστρον. 5 

108 χόπις δὲ ὃ 55) 50 ῥήτωρ (1404) χαὶ 56] ἔμπειρος ] 
ὃ ὑπὸ πολλῶν πραγμάτων χεχομμένος 5550, ἐκ τοῦ χόπτω 

20 γένεται χότπεις. 5" 56 ; 

1064 μυϑοπιλάστην ὡς ἐπὶ] τὴν μυϑιχὴν αὐτοῦ συμφορὰν 
τὸ 1 μυϑῶδες ] τὴν διήγησιν  φλυαρήσει πρὸς τὸν ᾿Αλκίνοον, 
χιετυλασμένην ἐξυλαχτήσειτὸν τῶν Φαιάχων ἢ Κερχυ- 
[δὲ] ἀντὶ τοῦ | ἐχφωνγήσει. 1. 5] ραίων βασιλέα. 

2Ὁ Τ0ῦ ἀρὰς τετιχὼς | ἀποδοὺς [ τὰς χατάρας | τοῦ οἷ Ῥ ν 
τυφλωϑέντος 1 ϑηρίου 1. λέγει δὲ 1 τοῦ Κύχλωπος ]. ηὔξατο 

γὰρ ὃ Κύυχλωψ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ποσειδῶνι ἵνα οὕτω τιμω- 
ρηϑῇ ὁ ᾿Οδυσσεύς. συνταχτέον δὲ οὕτως αἷς κρεαγρέτ- 
τους πέτρας μάρπτων ἁλιβρώτοισιν αἱμαχϑήσε- 

80 ται στόρϑυγξιν ἀρὰς τετιχὼς ἔχαὶ ] ἀποδοὺς" | τοῦ (Ὁ) 

τυφλωθέντος δάκους, εἶτα ᾿χαὶ τὰ λοιπὰ νῆσον δ᾽ 

θ πᾶν --- οἷ. 50}. ΑΡ. “7 1619 11 Ζεὺς --- 508. ΑΡ. δ1230 

11 αἰδοῖα ἘΜ δ Τὅ:10 18 ῥήτωρ ἘΠῸ 88765 

1 δ ἡκεῦ ὅ ἀκτῖσι 883 θ πᾶν] παρὰ 8 ἀπολήγειν 8 
μεσ 

9 φησίν οἷ. 50}. ΑΡ. 1. 1. 19 κεκομμέψος 83 
108 
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εἰς Κρόνῳ στυγουμένην τοιόσδε καὶ τοιόσδε τὸν μυϑο- 
πλάστην ἐξυλαχτήσει γόον. 

100 οὔπω μὴ τόσος ἢ ἸΠέλανθος ὃ Ποσειδῶν παρὰ 
᾿ϑηναίοις 1 ̓ Ιππηγέτης δὲ ὅ αὐτὸς παρὰ 4ηλίοις " |. 5598 5 
εἶπον χαὶ ὄπισϑεν ὅτι ὃ Ποσειδῶν τῇ ἊἘριννύε Δήμητρι 
μιγεὶς ᾿Δρείονα ἵππον ἐγέννησεν (1125). ἄλλοι δέ φασιν ὅτι 
χαὶ περὶ τοὺς πέτρους τοῦ ἐν ᾿“ϑήναις Κολωνοῦ καϑευδήσας 
ἀπεσττέρμηνε χαὶ ἵππος Σχύφιος ἐξῆλθεν ὃ καὶ Σχειρωνέτης 
λεγόμενος. 
Ι μὴ τοσαύτη γοῦν λήϑη, φη- 
σὶ, καταλάβοι τὸν Ποσειδῶνα 
ὥστε ἐπιλαϑέσϑαι τοῦ ᾿Οδυσ- 
σέως |. 588 

οὔπω μάλ᾽, οὔπω" οὐ μέχρι 
τούτου δηλονότι τιμωρηϑήσε- 
ται ᾿Οδυσσεὺς μὴ τοσόσδε 
χαὶ τοσοῦτος ἢ μὴ τοσόνδε 

χαὶ τοσοῦτον ὕπνος λαϑήσεως λάβῃ τὸν Ποσειδῶνα ἤγουν 
μὴ γένοιτο ἐπιλήσμων τοῦ ᾽Οδυσσέως. 

108 ἥξει γὰρ 5᾽ ναύλοχος καλεῖται ὃ λιμήν (2390). 559 

Ῥεῖϑρος δὲ ὠνομάζετο | ὃ ἐν 
᾿Ιϑάχῃ λιμήν 1 5853 περιφραστι- 
χῶς δὲ εἶπε τὴν ᾿Ιϑάχην 58 
χαϑὰ χαὶ Ὅμηρος ἐν λιμένι 
Ῥείϑρῳ (α 18θ). Νήριτον δὲ 
Ι ὄρος ᾿Ιϑάχης | χαὶ Ὅμηρος 
χαὶ Νήριτον εἰνοσίφυλ- 
λον (Β 682). 558 

ναύλοχον σχέπας τὸν γα- 
λήνιον τόπον τοῦ λιμένος τῆς 

᾿ϑάχης, ὃς Ῥεῖϑρος καλεῖται, 
γαύλοχον δὲ ἐν ᾧ αἱ νῆες 
λοχῶσι χαὶ ἵστανται (2403). 
ἀντὶ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἥξει εἰς 

᾿Ιϑάχην περιφραστιχῶς εἶπεν 
τὸν λιμένα τῆς ᾿Ιϑάχης χαὶ 

εἰς τοὺς πρηῶνας χαὶ τὰς | ἐξοχὰς ἰ τοῦ Νηρίτου. τὸ δὲ 
Νήριτον ὄρος ᾿Ιϑάχης. 

111 μύχλοις" μύχλος χαλεῖται ἡ ἐν τῷ τραχήλῳ τῶν 
ὄνων ὑποδίπελωσις ἰ. μύχλους δὲ εἶπεν ἐνταῦϑα | τοὺς μνη- 
στῆρας | διὰ τὸ ἀδηφάγον χαὶ χατωφερές, ὡς χαὶ Καλλί- 

8 παρὰ Θηραίοις οἵ, Ῥ 6 ἄλλοι --- τοϊοραῦ δα ὑπιθηηδ, Τἔσεστα- 

σία (ἀορογαϊξαμ) ΕΜ 41845 1 τὰς πέτρας {Π ἢ ἐπέ τινος πέτρας 50. 

Ρχιά. τοῦ --- Κολωνοῦ | ἐν ϑεσσαλέᾳ Εἰ (ΕἸΜῚ) οτι. 8οῖι. Ῥώνάα. 8 Σκύ- 

φίος αὖ φ]ἱοτίααθ οοαᾶ. ΕΜ 56}0]. Ρὶπᾶ. Ηθ5. Ἵππειος Ποσειδῶν Ατο. 4130 
ϑομψή)διον 50. ὕοτρ. ΘΟ 1 12 | Σεσύφιον οοα. Υ ἘΜ 8ρ. Οεἰ8,. Σκχυρωνί- 

της Ῥοΐί. ϑουυόηθπὶ δον. ΚΥρ. ἴ. 1. 11 καταλάβῃ 8 14 λάβοε γτη" 

20) ἐν ᾧ --- ἰἰοταῦ δθὸ Τ' ἰπ 80}. ΒΩ κ 141 28 οὖν Ε (ΕΝ) 
29 κατωφερὲς εἰς λάγνειαν ὦ ὃ οἴη. 6 

πα... 

ἜρρΙ, ῬΙπᾷ, Ρ 
ΙΥ͂ 946 

Ρ 
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μαχος" ἔστιν μοι άγνης ἐννεάμυχλος ὄνος (ἶν. 180) 

558 54 Ἐρ' (ΕΝ ὅ94:8) 
ῬΡ οἱ δὲ μύχλους φασὶ | τοὺς χα-[ἰχαὶ Π]Πύχλος δέ τις γέγονεν 

τωφερεῖς εἰς γυναῖχας 1. εἴρη-] αὐλητὴς χαὶ χατωφερὴς εἰς 
ὅ ται δὲ ἀπὸ ἑγὸς ἸΠύχλου αὐ-] λάγνειαν κωμωδηϑεὶς ἐπὶ μα- 

λητοῦ κωμῳδηϑέντος 588 55 Ερ[ χλότητι ὑπ᾿ ᾿Αρχιλόχου. εἴρη- 

ὑπὸ ᾿Αρχιλόχου (ἔν. 184) 585 56} ται οὖν ἀπ᾽ ἐκείνου. 
ἐπὶ μαχλότητι 58550 “Ἔρ. (1.1) 

ἘΡ 112 χασσωρεύουσα | πορνεύουσα Ϊ. 55856 Ερ' (ΕΜ 4991) 

Ἐ βασσάρα δὲ | ἡ βάχχη, ἡ πόρνη ] τὸ δὲ χοιλανεῖ 
1 [χενώσει, δαπανήσει [5 βασσάρα σημαίνει κυρίως τὴν βάχχην 

-- ἀπὸ τούτου δὲ ἡ χατωφερὴς χαὶ πόρνος γυνὴ εἴρηται 

βασσάρα. “Ἐρ (“ἘΝ 1901) ἡ δὲ βασσάρα | ὃ βολβὸς χαὶ 1 
τὸ οἷδνον χαὶ | εἶδος ἀλώπεχος | χαὶ ἡ βάχχη, νῦν δὲ βασσάρα ἘΜ 1905 

ι ἡ πόρνη. λέγει δὲ τὴν Πηνελόπην. 

) 112 σεμνῶς ἐπίρρημα ἀντὶ τοῦ | αἰσχρῶς 1. “ἘΜ 70950 

(ἘΛ 4989) 

112 Καὶ 5258 Δοῦρις δὲ ἐν τῷ περὶ ᾿4{γαϑοχλέους 53555 
μάχλον 5258 φησὶ τὴν Πηνελόπην 525554 χαὶ 5258 συγελϑοῦσαν 

20 πᾶσι τοῖς μνηστῆρσι γεννῆσαι τὸν 52555, τραγοσχελῆ 5588 Πᾶνα 
525551 ὃν εἰς ϑεοὺς ἔχουσιν 58 (ΔΘ 1 479,2). φλυαρεῖ δὲ 
περὶ τοῦ Πανός" ] ὁ Πὰν γὰρ Ἕρμοῦ χαὶ Πηνελόπης [ ἄλλης Μον. ΤΠ 145 
1. χαὶ ἕτερος δὲ Πὰν Διὸς χαέ Ὕβρεως. ἘΑΡ. Β101.1922 

114 πλείω πλείονα δὲ, φησὶν, ὃ ᾽Οδυσσεὺς τῶν ἐν 
2 Τροίᾳ ἰδών. 558 χαὶ Ὅμηρος 5855, ὅτε μοι 88 πλεῖστοι 

χαλχήρεα δούρατα Τρῶες ἐπέρριψαν περὶ Πηλεί- 
ωνι ϑανόντι (ς 809). 559554 Σχαιαὶ δὲ πύλαι ᾿Ιλίου 5595} 
Σχαιοῦ τινος ἢ Ϊ ἀριστεραὶ ] ἢ σχαιοῦ τινος ἔργου γενόμεναι 
αἴτιαι ἤγουν ἁλώσεως 58 (ἢ) περὶ ἃς μέγας πόλεμος συνέστη 

80 σεερὶ τοῦ σώματος ᾿“Ιχιλέως 5". 

..28 Σκαιοῦ -- ἁλώσεως 50}. Γ΄ 14ὅ 

ὅν γυναῖκας {1 10 βακχικὴ 18 λαὸς ὃ γ8 14 ἀλώπεκος 

οἵ, Βοβιῖαῦ Ἠρβ. βασσάρα 18 περὲ ᾿Αγαϑοκλέους 1 ἀγαϑοκλεῖ 55 
19 μάχην 83 2ὅ καὶ --- ϑανόντε ροβὲ ᾿ἀχελέως 80 Τ' ὅμηρος ἀπ᾽ 

ὀδυσσέως φησν 7 21 σκαιαῖΞ 8 πύλαις ταῖΞι 8 29 (ἢν --- ΡΓῸ]]. 20 
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11 μολοβρὸς" καὶ γὰρ ἐχλήϑη παρὰ τοῦ ελανϑίου 
πῆ δὴ τόνδε μολοβρὸν ἄγεις (ρ 219); 585' μολοβρὸς 
Ἑάρτοζήτης 1 ἀπὸ τοῦ μολεῖν χαὶ παραγίνεσϑαι πρὸς βορὰν 56. ρ 219. 
χαὶ τροφήν" ὁ γὰρ ᾿Οδυσσεὺς ἑπελθϑὼν εἰς ᾿Ιϑάχην ὑπεχρίνατο ἱ 

ὅ ττένητα, ὅπως μὴ γνωρισϑεὶς δόλῳ ἀνέλῃ τοὺς μνηστῆρας. 
ἹΜΠελάνϑιος δὲ ὃ τότε οἰχέτης συναντήσας αὐτῷ συνεττομένῳ 
τῷ Εὐμαίῳ τῷ συφορβῷ φησι πρὸς τὸν Εὔμαιον 56ᾳ. ρ 219 

χαὶ ἅμα | κολαφίέζει χαὶ τραχηλίζει 1 αὐτόν. γελοῖον δὲ 
τοῦτο χαὶ χαχόζηλον ὑπάρχει τὸ τοῦ “υχόφρονος ῥητὸν τὸ 

10 56ᾳ. ΑΙ. 770 χαϑ᾽ ἕνα μὲν τρόττον, ὅτι οὐχ ἀπειλὰς ἀλλὰ 
Ι πληγὰς 1 ἔλαβεν εἰς τὸ νῶτον, δεύτερον δέ, ὅτι λόφος λέγεται ; 

Ι ὅ τράχηλος 1 καὶ ἡ χεφαλή, οὗτος δὲ εὔλοφόν πώς φησι τὴν ἘῸΘ 878. 
ὁάχιν, τρίτον, ὅτι οὐδὲ ἐν τῷ νώτῳ ἤτοι ἐν τῇ ῥάχει ἐδέξατο 
παρὰ ελανϑίου τὰς πληγάς, ἀλλ᾽ | ἐν τῷ τραχήλῳ χαὶ τῇ ο 384 

15 πυγῇ Ι. 

Ρ 7110 εὐλόφῳ δὲ τῷ | γενναίῳ 1 ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν βοῶν. 55 

Ῥ 111 δέννοις χολασϑεὶς Ἱ ταῖς λοιδορίαις | 5328 χαὶ 
ὕβρεσι Τ χολασϑεὶς | 5' διὰ τὸν ᾿Αντίνοον χαὶ Εὐρύμαχον 
(σ 3594) καὶ Κτήσιτιπόν φησιν ὑβρίσαντας αὐτόν. 5353 

20 118 πληγαῖς" παρ᾽ Ὁμήρῳ φέρεταί ὃ ᾽Οδυσσεὺς βοὸς 
ποδὶ πληγεὶς ὑπὸ Κτησίππου (υ 3299), ὑποποδίῳ δὲ χατ᾽ 
ὦμον ὑπο ᾿Αντίνου (ρ 462). 59: ὀστράχων᾽ παρ᾽ «ΓΤ σχύ- 
λῳ φαίνεταί τις τὸν ᾽Οδυσσέα ὀστράχῳ ὄδίψας (ἷν. 1714 Ν), 

οὐ μὴν παρ᾽ “Ομήρῳ 5588: 

2ὅ 180 σφραγὶς μενεῖ. δ᾽ Οδυσσεὺς βουλόμενος χατάσχο- 
πος εἰσελϑεῖν εἰς τὴν Ἴλιον χαὶ φοβούμενος, μὴ νοηϑεὶς ἀπο- 
ϑάνῃ, ἔτιεισε Θόαντα 5585 | τὸν υἱὸν ᾿Ανδραίμονος (Β 6838) Τ' 
πληγῶσαι αὐτὸν πληγαῖς βιαίαις 5558: πρὸς τὸ γενέσϑαι 
ἀγνώριστον 8555 ὡς χαὶ Ὅμηρος αὐτόν μιν πληγῇσιν 

8ὺ ἀειχελίῃσι δαμάσας (ὃ 244). φησὶν οὖν ὅτι οὐ 55854 
ξέναι χαὶ 8585 ἀήϑεις 5555 τοῦ σώματος αὐτοῦ 558) μά- 

στιγὲς χαὶ πληγαὶ ἔσονται 5555, ἀλλ᾽ ἀρχαῖαι ἀποφαίνονται 
5588 ἐπεὶ χαὶ αὐτὸς ἐν τῷ πολέμῳ πολλάχις ἐτρώϑη, {ὡς 

11 λοιδορίαις οἷ. 404 

2 τὸ β 106 γενομένῳ 19 φησιν οἴη. 8 20 φαίνεται 11 
28 τρέψας 83 τύψας 51 28 πληγὰς βιαίας 8 τὰ βιαέως Τ' 
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ὑπὸ τοῦ υἱοῦ ᾿Αἰντήνορος, ὃς ἔτρωσεν ἐν τῷ πλευρῷ μετὰ 

δόρατος 58. ἄλλως [δὲ]. 5 ὁ τὴν μιχρὰν ᾿Ιλιάδα γράψας φησὶ 
τρωϑῆναι τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Θόαντος, ὅτε εἰς Τροίαν ἀνήρ- 
χοντοὸ (ΕῸ Θ᾽. 1 42 Κ). 85559 ἔτε γάρ τὸ ἐγχάραγμα τῶν 

γεγονυιῶν αὐτῷ πληγῶν ὑπὸ τοῦ Θόαντος παραμεγεῖ χαὶ 
ἔσται ἐν ταῖς αὐτοῦ πλευραῖς “λύγοισιε χαὶ | ῥάβδοις ] 
τετρανϑεῖσα καὶ | τρυπηϑεῖσα | χυρίως, νῦν δὲ ἐγχολα- 

φϑεῖσα." 
181 "ὁ λυμεὼν δ᾽ Οδυσσεύς, τῶν Τρώων δὲ ὃ λυμεών." Τ' 
188 ἑχουσίαν σμώδιγγα᾽ διὰ τοῦτο ἔμεινεν ἀστέ- 

γαχτος. ἐπειδὴ ἑχουσίως ἐτιλήττετο ὑπὸ Θόαντος χαὶ διὰ 

τοῦτο τλήμων προσὴγορεύϑη (118) διὰ τὸ χαρτερώτατον χαὶ 
ἀχαμττὲς τοῦ ἀνδρός, ὅστις χαὶ ἐπὶ τῶν μνηστήρων δεινὰ 
πολλὰ παϑὼν οὐδ᾽ αὐτοῖς ἔδωχε γνώριμον, ἵνα μὴ ἀττοχτανϑῇ 
ὑπὸ τούτων, ἀλλ᾽ ἕως οὗ τὰ πάντα χαλῶς διεσοφίσατο, οὐχ 
ἐπεγνώσϑη παρ᾽ αὐτοῖς. 58 δομῇ τῷ σώματι [. τὸ δὲ 
σχῆμα μεταπλασμὸς ἀπὸ οὐδετέρου εἰς ϑηλυχόν. ἀπὸ γὰρ 
τοῦ δέμας μεταπλάσας εἶπεν ἡ δομή. 

184 "παλεύσῃ ἀπατήσῃ τοὺς δυσμενεῖς ἤτοι τοὺς 

Τρῶας ταῖς χατασχοτιεύσεσι. [ παλεύτριαι δὲ λέγονται αἱ 
πλάνοι [ καὶ οἷον εἰπεῖν ἀνδραποδηστήριαι Τ' περιστεραί. 

180 φηλώσας | ἀπατήσας | 
5535: δολώσας 8. τὸ φηλῶσαι, 
ὃ σημαίνει τὸ δολῶσαι καὶ 
ἀπατῆσαι, -- Ἐξ (Ε6 ἘΜ) 

Ι φήληχες 5583 (Π6 ἘΜ) δὲ χκα- 
λοῦνται 8855 τὰ σῦχα τὰ ὠμὰ 

μὲν ὄντα, τῇ δὲ ἰδέᾳ πέπειρα [. 
Ερ (Ε6 8732. ΕΜ 16038) φησὶν 

οὖν ὅτι 5858 

τὸ δὲ φηλώσας ἀπὸ τοῦ 
φηλόω χαὶ φηλῶ τὸ ἀπατῶ 
ἀπὸ τῶν φηλήχων ἤγουν τῶν 
ἀγρίων σύχων (1ὅ8:10) ἐλέχϑη, 
ἅτινα ὠμὰ χαὶ ἄχρηστα ὄντα 

τῇ ἰδέᾳ πέπειρα φαίνονται. 

ἀπατήσας τὸν βασιλέα Πρίαμον ἐν χλαυϑμοῖς χαὶ γόοις ὡς 

22 ἀπατήσας --- Β0ῃ. ΑΡ. 17΄ 988 

1 Ἐππάσου ΔΛ 480 

14 αὐτοῖς (αὐτὸνν 1 

8 ἀνήρχοντο δυσμενεῖς (184) 85 

21 πλάνοε --- περιστεραέ οἷ. Ῥμοῦ. παλεῦσαι 
11 ἐτήκετο 

ἀνδροποδίστριαι γί ἀνδροποδιστήρεαε Οαηΐξ. ἀθ τὸ ΒΟΚΚ. Απύ, ὅ9ο 
2ὅ ροϑβύ ἀπατῆσαι 88, ἐξ οὔ καὶ φῆλος ὁ ἀπατεών (ἀπατηλός ἘΝ αὐ Ηθ685.) 

Ξ-- β0ἢ. Αὐἱϊβίορῃ. Ρ. 116θ5 τὴ (ΕΠ ἘΜ) 

5Ὲᾳ ὃ 
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δεινὰ χαὶ ἀνάξια παϑὼν ὑπὸ ᾿4γαμέμνονος διὰ τὰς πλης- 
γάς. 55584 

186 Βομβυλέας" | βομβυλιός ἐστι ζωύφιον ὅμοιον ἘΜ 204: 
μελίσσῃ 1 μέλαν δὲ τῇ χροίᾳ | ἐκ πηλοῦ χηροπλαστοῦν 1. λέ-. κοι. Νίο. ὁ 

ὅ γεται δὲ βομβυλιὸς παρὰ τὸ βομβεῖν [ ὥσπερ χαὶ τὸ πινό- ΟΝ ΤΙΝ 
μογον χουτρούβιον χαὶ ἡ ῥόμβα ἢ στρόμβα βομβυλιὸς χαὶ ᾿ 
βέμβιξ καλεῖται. Βομβυλία δὲ χαὶ Βομβύλιον πόλις χαὶ Τ' 

ὄρος Βοιωτίας ] ὅπερ νῦν λέγει, γράφεται δὲ δι᾿ ἔ. εἰ δὲ Ῥ 
εἴπῃς Βομβυλεία κλιτὺς χαὶ ἀχρώρεια ὡς χτητιχόν, τότε 

δι 
10 δεὰ διφϑόγγου γραφήσεται, Βομβυλίας δὲ χαὶ δίφϑογγον 

χαὶ 1 γραφήσεται οἷον ἡ Βομβυλία “τῆς Βομβυλίας ἢ τ, ἡ 
Βομβυλεία δὲ τῆς Βομβυλείας" δίφϑογγον. Τ' 

180 τὸν Βομβυλείας [τιμᾶται δὲ ἐχεῖ χαὶ ἡ ᾿4ϑηνᾶ 
ἹΡ Βομβυλεία ἡ | ̓41ϑηνᾶ | τιμᾶ-) Βομβυλεία. χαὶ ἡ Τεμμιχία 
15 ται ἐν Βοιωτίᾳ ]. Τ᾽εμμιεκχέα)] δὲ ὁμοίως ὄρος ἐστὶ Βοιωτίας. 
Ρ δὲ ] ὄρος τῆς Βοιωτίας [. 555} 

λέγει οὖν ὅντινα ἡμῖν ἡ Βοιωτία μέγα χαχὸν. ἀνέϑρεψε. 
λέγει δὲ τὸν Ὀδυσσέα" ἐν γὰρ Βοιωτίᾳ, φασὶν, ἡ ΑἸντίχλεια 

Ρ τὸν ᾿Οδυσσέα ἐγέννησεν. 55854 ὅντινα οὖν, φησὶν, ἐν Βοιωτίᾳ 
20 ἡ ἐξοχὴ τοῦ ὄρους ἡ χαλουμένη Τεμμικία μεγάλην βλάβην Ἢ 

στοτὲ ἐγέννησε | 58. Σειληνὸς δὲ ὃ Χῖος ἐν β΄ μυϑιχῶν 56Ἀ. α τ 
ἱστοριῶν -- β΄ γὰρ γέγραφε βιβλία --- φησὶν ᾿Αντίχλειαν , 
τὴν Οδυσσέως μητέρα ἐγχύμονα διοδεύουσαν τὸ Νήριτον τῆς 
᾿Ιϑάχης ὄρος ὕσαντος πολὺ τοῦ “᾽ὸς ὑπ᾿ ἀγωνίας χαὶ φόβου 

2 χαταττεσοῦσαν τεχεῖν ᾿Οδυσσέα, ὅϑεν ἄρα χαὶ ᾽Οδυσσεὺς 
ἐχλήϑη 1. ἀλλὰ περὶ τῆς χλήσεως τοῦ ᾽Οδυσσέως ψεύδεται. 
Ὅμηρος γὰρ παρεισάγει ἐν ᾿Οδυσσείᾳ τὸν ᾿Οδυσσέως πιάτοτεον 
«Αὐτόλυχον λέγοντα χληϑῆναι τὸν παῖδα ᾽Οδυσσέα" πολλοὶ 
γάρ μοι ὠδύσαντο ἕἤτοι ὠργίσϑησαν᾽" (τ 407). περὶ δὲ τοῦ 

80 εἴτε ἐν Βοιωτίᾳ κατὰ “υχόφρονα ἐγεγγήϑη εἴτε χατὰ τὸν 
Σειληνὸν ἐν ᾿Ιϑάχη, ὡς χαὶ Ὅμηρος λέγει ὃς τράφη ἐν 
δήμῳ ᾿Ιϑάκης (Γ' 201), ὁ βουλόμενος πολυπραγμονείτω. 

θἢἡα 8 ὅρος Βοιωτέαςβ ἴῃ Ῥ δὰ Τεμμικέα ρου ποῦ, οὗ, 1ηΐὙ.16 
18 βομβυλέα Η68. 117 τεμμεέκέα 8' μέγα ῬτδΘΟΦηΐ 88 52 56 ΟἿη. 8 

18 φησὶν 83 84 ΟΤη. 8 26 διηγήσεως α 
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188 "μόνος πρὸς οἴχους" ἀπὸ γὰρ τῶν ἐφεπομένων 

αὐτῷ ιβ' πλοίων εἰς τὴν Τροίαν μόνος ὃ ᾿Οδυσσεὺς ἀναστρέ- 
φων ἐσώϑη. Τὶ 

189 λοῖσϑον δὲ" ὕστερον δὲ ὡς λάρος ] κυματοδρο- Ῥ 
ὅ μήσας, ὧς κόγχος τεῦ περιτριβεὶς παντόϑεν τῇ | ϑα- 
λάσσῃ τὴν χτῆσίέν τὲ χαὶ περιουσίαν αὐτοῦ χιχὼν χαὶ 
Ι καταλαβὼν ] λαφυστίέαν χαὶ ἐξ αντλουμένην [ παρὰ τῆς 
«Ἱαχεδαιμονίας ἤτοι τῆς  ἸΠηνελόπης | τῆς χαχῶς βαχχευ- ν 
ϑείσης χαὶ μανείσης πρὸς ἔρωτα δηλονότι σύφ αρ χαὶ γεραιὸς 

10 χόραξ ϑανεῖται σὺν ὅπλοις ἤτοι πολεμῶν πέλας τοῦ 
ο΄ Νηρίτου τὸ πόντιον σχέπας χαὶ | τὴν ᾿Ιϑάχην ἰ φυγών. Ῥ 

191 χτῆσέν τε ϑοίνη ς" Θουχυδίδης φησὶν εἰς δ΄ φυλὰς 
τὴν Κεφαλληνίαν διῃρῆσϑαι, Πρωνίους, Σαμαίους, Πάλεις, 

Ρ Κρανίους (ἼΠ 80). 55554 λαφυστίέαν δὲ  λαφυσσομένην 
1 χαὶ ἀπαγτλουμένην |. 5 οἱ δὲ Πρώνιοι .. . -. διὰ τοὺς 
Ἢ μγηστῆρας.. -. ἀπὸ  ἔϑνους |. 5895 
Ρ 192 “ακχκαίνης" | ὁ γὰρ[τῆς Πηνελόπης" Τυνδάρεως 

Τυνδάρεως χαὶ ὃ Ἰχάριος ἀδελ- γὰρ χαὶ Ἰχάριος ἀδελφοί | οὗ Αγ. ΠΙ 126 
19 φώ | 5358 διὸ 52 Ταχαίνης ᾿Ιχαρίου χαὶ Περιβοίας ἡ ῥη- 
ΤΡ) τῆς Πηνελόπης 1 5253. ϑεῖσα Πηνελότη 1 πρότερον Ἴξοῃ. Ῥιπᾶ, Ὁ 

᾿Αρναία λεγομένη, ὕστερον δὲ Πηνελόπη χληϑεῖσα, ὅτι διφεῖσα ρλν: 
παρὰ τῶν γονέων εἰς ϑάλασσαν ὑπὸ πηνελόπων ὀρνέων ἐξη- 
γέχϑη εἰς τὴν γῆν χαὶ ἐσώϑη χαὶ ὑπὸ τῶν ἐδίων πάλιν γο- 

24 γέων ἀναληφϑεῖσα ἐτρέφετο. 
ῬΡ 198 σύφαρ δὲ ὑτὸ | λέαν ἡ γεγηραχ ὸς 55 “Ἐρ (“ἘΜ 7957:0) 

χαὶ σπιεπταλαιωμένον 58, σύφαρ | χαὶ λεβηρὶς Τ' τὸ τοῦ ὄφεως 708. Απὶ. ΠῚ 

δέρμα, νῦν δὲ σύφαρ ἀντὶ τοῦ ] γέρων | εἶπεν ἀπὸ τοῦ ὀφείουῬ» ἤἧ1" 
δέρματος 5.. γηράσας γὰρ ὃ ὄφις χαὶ πρὸς ὀττὴν εἰσελϑὼν 

Ρ ἀποδύεται τὸ δέρμα. Τ' πόντιον σχέτεας λέγει ] τὴν 

80 ᾿Ιϑάχην, πταρόσον γῆσος 588 Ἐρ' (ΕΜ) πόντιον δὲ σχέπας 
55 ἢ τὴν ναῦν ἢ τὸν λιμένα 5555, Ἐρ' (ΕΜ 1. 1)" ταῦτα γὰρ 
Ι σχέπει Ϊ χαὶ ἀμύνει )] τὴν ϑάλασσαν |. 5535 

2 ἀναστρεφόμενος 6 4 κυματοδρόμος ΠῚ 8 κακῶν α οἷ. 

Ἴ92 Ρ (5 }) 1ὅ οὗ --- Πρώνιοι ] Πρωνέων δὲ 8535386 40. πα, διὰ --- 

μνηστῆρας 1 τῶν μνηστήρων 55 58 58 10 186. ἱπᾶ. 19 διὸ] πρὸς τῆς 58 

2 σύφαρ ἀ6 δορρηΐα Βομποία, (8]]. ἔν, 49 29 λέγει --- Ἰϑάκην 1 ἡ 
᾿ϑάκη Εσ (ΕΝ) 
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Ρ 194 χόραχα εἶπε τὸν ᾽Οδυσσέα διὰ τὸ | πολυχρόνιον ] 
58554᾽ χαὶ γὰρ προγενέστερόν φασι τὸν ᾿Οδυσσέα τοῦ Νέστο- 
ρος 588, ὃ δὲ χόραξ 5584 ὥς φησιν Ἡσίοδος (ἴν. 111 ἘΖ) 
ρη΄ γενεὰς ζῇ. 5585 ὑπέργηρως δὲ χαὶ Ὀδυσσεὺς ἐτελεύτησεν 

ὅ ἀναιρεϑεὶς ὑπὸ Τηλεγόνου τοῦ ἐχ Κίρχης αὐτῷ γεννηϑέντος 
υἱοῦ πολεμῶν ὑπὲρ τῶν ἑαυτοῦ ποιμνίων. μέμνηται δὲ τού- 

του χαὶ ᾿Οππιανγὸς ἕν τῷ περὶ τρυγόνος λέγων οὑτωσί πως 
564ᾳ4ᾳ. ΟΡρ. Η Π ὅ00 ὁ δ᾽ --- 802 χῆρα. σὺν ὅπλοις δὲ 
5288 ἐπειδὴ σὺν ὅπλοις ἀπέϑανε 8528 μαχόμενος τῷ Τὴηλε- 

10 γόνῳ 5588, 

194 ἘΝηρίτων τῶν τοῦ ̓ Νηρίτου δρυμῶν ἐγγύς . κὐδὰ 
190 Ἐστόνυξ [|| πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ μἰαγ Ι νῦν δὲ τὴν δξύτι 

τητα τῆς ἀχάνϑης δηλοῖ τῆς τρυγόνος. ἢ ; 
() 1906 ἔδυσαλϑὴς δυσίατος" ἀνίατος Ἧς ἡ πληγὴ τοῦ χέν- Ορρ.Ἡ 148 

15 τρου τῆς τρυγόνος." 54) | ἔλλοψ πᾶς ἰχϑὺς παρὰ τὸ ἐλλείττε- ἘΜ 381: 

σϑαι ὀπὸς χαὶ φωνῆς.  Σαρδονιχῆς ὃ Ἰζέτζης τὸ δὸ μιχρὸν 
γράφει καὶ λέγει μαχρὸν εἶναι ὡς ἐχτεινομένου ὑττὸ τοῦ ν ἀμδτα- 
βόλου ἢ Σαρδανικχῆς λέγει γράφεσϑαι. μέγα γὰρ οὐδ᾽ ὅλως 
τοῦτο δέχεται οὐδὲ τοὺς ᾿Αττιχούς φησι τὰ τοιαῦτα ἐχτείνειν, 

ΣΈ ΒΥ ο ο 
20 ἀλλὰ τὰ διὰ τοῦ ὠτὴς οἷον οἰνοπώτης αἱματοπώτης χαὶ τά 

ὅμοια χαὶ τὰ τελευταῖα μέρη τῶν λόγων οἷον δύδ, ἄνα δεῦρο, 
χαὶ ὅσα εἰσὶ τελευταῖα τῶν ὀχτὼ μερῶν. Σαρδωνιχῆς" 5 
Σάρδος νῆσος πρὸς ταῖς Ἡραχλείαις στήλαις (0388). 5595. ἶ 

] ταύτης 1 ἄττοιχοι χαὶ οἱ Καρχηδόνιοι ΤΤ ἐν ἧ νήσῳ Σαρδοῖ "Ζει. Ὑ 85᾽ 
25 βοτάνη γίνεται 1 ὁμοία σελίνῳ [ ἧς οἱ γευόμενοι σπασμῷ (ἴβοϊι. υ 802) 

χατεχόμενοι ἀχουσίως γελῶσι χαὶ οὕτως τελευτῶσι. Τίμαιος 
δέ φησιν᾽ ἐχεῖ τοὺς ὑπὲρ ο΄ ἔτη γεγονότας γονεῖς αὐτῶν 
ϑύουσι τῷ Κρόνῳ γελῶντες χαὶ τύπτοντες ξύλοις χαὶ πρὸς 
[ ἀχανεῖς κρημνοὺς ΤΊ χατωϑοῦντες, ὅϑεν “δ᾽ Σαρδόνιος γέλως 

12 --- λῆγον 50. ΑΡ. 4 1019. 14 δυσέατος 50. ΝΊο. Θ᾽ 181 

4 ρν' 81 83 1 (602) προσεμάξατο 9 ἐπειδὴ -- ἀπέϑανε νοδῖ 6 θ 
ω 

φαρμάκου 2ὅϑ8ι8 18 γὰροὐ α “γὰρ ὦ 1 20 ότης δγ οἰνοπότης 
ο) 

ὃ γῶ ὦ οἱ. γί αἱματοπότης χί οἵη. ὃ γΧ 21 δύο α 28 σαρδὼν 83 
σαρδὼ Τ' 24 ταύτης --- ΟΟΥΤΌΡΙῦ ΖΘΠΟΘΪ ΟΟΡἑδ5 28. ὁκοέα σελένῳ 

τοαᾶ, Ζθῃοθίο ἢ βοᾶ οἵ, βοιβ. οι. 1. 1. 
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ἐλέχϑη. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ἐχεῖνοι οἱ ϑνήσχοντες γέροντες 

μειδιῶσιν ἀχουσίως πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν παίδων αὐτῶν ἀφο- 

ρῶντες ἀπάνθρωπον τελευτήν, ὅϑεν ἡ παροιμία. Ι 

ἡ δὲ Κίρχη Τυρσηνιχή" οὐ 

μαχρὰν δὲ διέστηχεν ἡ νῆσος 

αὕτη τῆς Τυρσηνίας. ἔλλο- 

σὸς δὲ τοῦ | ἰχϑύος | τουτέστι 

τῆς τρυγόνος [" τῷ γὰρ χέν- 
τρῳ αὐτῆς χρώμενος ἀντὶ δό- 

ἐχείνης γοῦν τῆς νήσου τῆς 
Σαρδοῦς πλησίον ἐστὶν ἡ Τυρ- 
σηνέα, ὅπου ἦν ἡ Κίρχη | ἥτις 
περιέϑετο χέντρον τρυγόνος 
τῷ δόρατι τοῦ παιδὸς αὐτῆς 

Τηλεγόνου. 

ρατος ὃ Τηλέγονος ἀνεῖλε τὸν 
πατέρα ᾿Οδυσσέα, ὡς καὶ 

᾿Οππιανὸς ἐν ᾿Δλιευτιχοῖς (1 499) 585 περὶ αὐτοῦ φησιν. 85 
197 ἄρταμος λέγεται ὅ μάγειρος. καὶ ἀρτεμής, ὅϑεν 

χαὶ τὴν ρτεμίν φασιν ἀπαϑὴς γὰρ ἡ παρϑένος. 555 ἄρ- 
ταμὸς σφαγεύς, ἀόρταμός τις ὦν, ὅ ἐν ἄορι χαὶ ξίφει 

τέμνων. Τ 

Ἀχιλέως" ᾿πρῶτον τοῦτο" δεῖ εἰδέναι ὅτι ὅ Τζέτζης 

τὸ ᾿Αχιλεὺς δι ἑνὸς λ γράφει. φησὶ γάρ᾽ ἢ ἀπὸ τοῦ ἄχος 

ἐμποιεῖν τοῖς ᾿Ιλιεῦσιν ἐτυμολογεῖται ἢ παρὰ τὸ ἄχη λύειν --- 
ἰατρὸς γὰρ ἦν --- ἢ παρὰ τὸ χιλῆς ἄμοιρος εἶναι ἢ παρὰ τὸ 

ἄγειν τὸν λαὸν ὡς στρατηγὸς ] χαὶ πάντα δι’ ἑνὸς λ γράφειν 

Ἐχρλεύει". ἐὰν δέ τις διὰ β΄ λλ τοῦτο γράφῃ, κελεύει τοῦτον 
μὴ χτηνωδῶς οὕτω γράφειν χωρὶς ἐπιστήμης χαὶ γνώσεως, 

λέγειν δὲ τότε ὅτι αἰολικόν ἐστιν" ] οἱ γὰρ Αἰολεῖς διπλασι- 

οὔσι τὰ σύμφωνα | "καὶ ταῦτα μὲν περὶ τοῦ ὅτι δὲ ἑνὸς λ χρὴ 
ἐχφέρειν τὸ ᾿ἀχιλεύς." 

198 ἄλλως. "ἡ δὲ περὶ τῆς Ὁ ᾿Αχιλλέως δάμαρτος 
5535, ἤτοι γυναιχὸς ἱστορία ἐστὶ τοιαύτη "1 φασὶν ὅτι 585 
ὃ 5 ᾿Αχιλλεὺς μετὰ ϑάνατον ἔγημε Πήδειαν τὴν «Αἰήτου παῖδα, 
«Αἰήτης δὲ χαὶ Κίρχη 5555: 
Ἡλίου παῖδες, Τηλέγονος δὲ 
Κίρχης, ὥστε Τηλέγονος χαὶ 

ἹΠήδειά εἰσιν | αὐτανέψιοι, 
οὗς ἡμεῖς λέγομεν ἐξαδέλφους 
(1941) [. 5858 

Ι καὶ Πασιφάη | Ἥλίου παῖδες 
[καὶ Πέρσης τῆς ᾿Ωχεανοῦ | χαὶ 
αΑἰήτου μὲν παῖδες καὶ Εἰδυί- 
ας Μήδεια χαὶ ᾿άψυρτος 
Κίρχης δὲ χαὶ ᾽Οδυσσέως Τηλε- 

18 ἀρτεμὴς ὈΤ1Ὸ]]. ὅ 
οΠ]. γ2 24 λέγει α γῶ λεγέτω ὃ 

22 εἰ ὃ γί οτπ. γ2 γράφῃ | 5ῖρ]α ἴπ αὖ γὶ 

Ορρ. 1.1. 497 

ΕΟ 9934 

ἘΜ ὅ8242 

ἈΡ. Ὀ101.1 88 
κ 189 Αν.].1. 

129. 182 
1ᾶ, 6ρ. 716 
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γονος Ϊ χαὶ Κασσιφόνη Πασιφάης δὲ καὶ ἸΠίνωος ᾿Δριάδνη 35ῦν.1Ὁ΄ 
καὶ Φαίδρα χαὶ Γλαῦχος ὃν οὗτος Γλαύχωνά φησιν (811) ΡΈΕΙ 
ὥστε Τηλέγονος χαὶ Ἰϊήδειά εἰσιν ἀντανέψιοι, οὗς ἡμεῖς 
λέγομεν ἐξαδέλφους. 

ὅ 199 μάντιν δὲ νεχρὸν᾽ ... ᾿Αριστοτέλης {δέ φη- 
ἘΡ σιν ἐν ᾿Ιϑαχησίων πολιτείᾳ Εὐρυτᾶνας | ἔϑνος εἶναι τῆς 

«Αἰτωλίας ὀνομασϑὲν ἀπὸ Εὐρύτου παρ᾽ οἷς εἶναι | μαν- 
τεῖον ᾿Οδυσσέως | (Υ. ν. 1δ54)10).. τὸ δὲ αὐτὸ χαὶ Νίχαν- 
δρός φησιν ἐν Αἰτωλιχοῖς (ρ. 20 ἔν. 8. 56}.). 558584 ἔστι δὲ 52 

10 ἡ εὐθεῖα 555) Εὐρυτάν 53558586 Εὐρυτᾶνος 52 ὡς 525850 τὸ 5588 
παιάν 525886 παιᾶνος 52᾽ ἔστι δὲ [χαὶ] ἔϑνος 588. Εὐρυτᾶνες 
ἔϑνος ΑἸἰτωλιχόν. ὡς τὸ Αἰνιάν. ΘίθρρΕ. 

Ῥ 800 ὅ τ᾽ αἰπὺ ναέων᾿ Τράμπυια πόλις [ Ἠπείρου Ὶ 

ἔνϑα μετὰ τὸν νόστον Ὀδυσσεὺς ἀπῆλϑε, χαϑὰ καὶ Ὅμηρος 
1ὅ 58584 ἱστορεῖ Τ εἰσόχε τοὺς ἀφίκηαι, οὗ οὐκ ἔσασι 
ϑάλασσαν (λ13232) ἔνϑα χαὶ τιμᾶται 5555. “δ᾽ ᾿Οδυσσεύς Τ. 

() Τραμπύα πόλις τῆς Ἠπείρου πλησίον Βουνίμων. 1 ὃ 
πολίτης Τραμπυεύς 1. ϑίορῃ. Βούνξιμα πόλις Ἠπείρου, 
οὐδετέρως, χτίσμα ᾽Οδυσσέως, ἣν ἔχτισε πλησίον Τραμτεύας 

20 λαβὼν χρησμὸν ἐλθεῖν πρὸς ἄνδρας οὗ οὐκ ἔσασι ϑά- 
λασσαν. βοῦν οὖν ϑύσας ἔχτιίσε. ϑίορῃ. 

801 ἐν ἡ ποτ᾽" ἐν ἧἥτινι Τραμπυίᾳ ποτὲ αὖϑις χαὶ 
δὴ --- οὐ γὰρ χαὶ ἕτερος «Ηραχλῆς ἐχεῖ ἀνῃρέϑη --- φϑίσει 
χαὶ φϑείρει ἐν ϑοίναισι καὶ [ εὐωχίαις ἰ ὁ δράχων ὃ ὃῬ 

25 Τυμφαῖος καὶ 1 Ἠπειρώτης 1 ἤγουν ὃ [ Πολυσπέρχων | ὅ 
πρόμος χαὶ ] πρόμαχος τῶν ἀἐϑίχων χαὶ Ἠπειρωτῶν | ἘΜ 689. 
τίνα φϑίσει; τὸν Ἡραχλῆ τὸν ἀπὸ σπορᾶς Αἑακοῦ χαὶ 
Περσέως καὶ οὐ πόρρω | τῶν αἱμάτων τοῦ Τημενοῦ. (Ρ) 

9 ἡ ἱστορία δὲ αὕτη" Ὑ ᾿4λεξάνδρου τοῦ Π]αχεδόνος χαὶ Βαρσί- 
Ρ νης | τῆς Περσίδος | υἱὸς ἐγένετο χαλούμενος ἩἫἩραχλῆς, ὃν 

ἀνεῖλε 5555, χαλέσας εἰς δεῖπνον (802) Τ Πολυσπέρχων | ὃ 

» Τυμφαῖος, “ἐϑίκων | βασιλεὺς | 5555 χαριζόμενος Κασάνδρῳ. 
ῬΡ Τυμφαῖοι "δὲ Ἠπειρωτιχὸν ἔϑνος |: 553. 

82 βασιλεὺς ΑΡ. Ιοχ. 185 

ὅ 180. 1πᾶ. οἵ, Ῥ οὐ 25854 2435 Ἴ εὐρύτονος 5. 9. αἰτωλέοιςβ 8 ἐτα- 

λικοῖς 586 14 ὅπου 8 11 τράμπεια Υ ἈΊΤΉράμπυιαΞϑ [19 τραμιπό- 
λας Ῥτιδοίο ΡΥ Α1] " Τραμπυέας ἢ 82 ἄρχων 88 οἷὦὁ Ῥ 

; 

ὡμωμμωμμ μόνω - 
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τῶν δὲ Αἰϑίχων μέμνηται χαὶ [καὶ Αἴϑιχες ὁμοίως, ὧν καὶ 

Ὅμηρος Ὅμηρος μέμνηται 

τοὺς δ᾽ ἐκ Πηλίου ὦσε καὶ Αἰϑίχεσσι πέλασσε 

(Β 144). 5595 

δράκοντα δὲ εἶπε τὸν ἀνελόντα “δράχων ὁ Πολυσπέρχων ὡς 

853 διὰ τὸ ἰῶδες τοῦ φαρμά-) φαρμάκοις αὐτὸν ἀνελών .ἢ 

χου 55556, 

Ἡρακλῆ δίχα τοῦ ν γραπτέον, ὅτι ᾿ἡ " ἔμπροσϑεν συλλαβὴ 

ἄρχεται ἀπὸ συμφώνου τοῦ φ.ἢ 

803 τὸν Αϊακχκοῦ τὸν Ἡραχλῆ τοῦτον ἀπὸ ταύτης λέγει 
χατάγεσϑαι τῆς σειρᾶς παρόσον ᾿Αλέξανδρος ὃ ἸΠαχεδὼν 

χατὰ πατέρα εἰς Ἣραχλέα χαὶ Περσέα ἀνάγει τὸ γένος, κατὰ 
δὲ μητέρα εἰς Νεοπτόλεμον, ᾿Αχιλλέα καὶ «Αἱαχόν ]. 5553 

8064 Τημενείων᾽" ὃ] Τημενὸς οὗτος ἔχγονος ἦν Ἤρα- 

χλέος ]5,.. Ἡραχλέος γὰρ καὶ 4ηιανείρας Ὕλλος, Ὕλλου δὲ χαὶ 
᾿Ιόλης τῆς Εὐρύτου Κλεόδοτος, “Τίχας καὶ Κῆυξ, Κλεοδότου 
δὲ χαὶ Περιδέας ὃ Τημενὸς οὗτος καὶ ἕτεροι. 54 ᾿ἄποϑεν 
τὸ πὸ μαχρόν, διότι ἐχτείνεται ὑττὸ τοῦ δασέος καὶ ἔστι 
χοιγὴ συλλαβή. ἄπω δὲ χαὶ ἄπωθεν ἀττιχῶς ΞΠΕΝΣ γρά-. 

φονται. 

805 Πέργη δέ μιν᾽ τὸν]}} “ἡ Πέργη ὄρος Τυρσηνίας Ϊ 

Ὀδυσσέα φησὶν ἐν Πέργῃ ὅγε! ἔνϑα φησὶ τὸν ᾽Οδυσσέα 
τῆς Τυρσηνίας 588 

χεῖσϑαι χαέντα ἐν Γορτυναίᾳ." πῶς δὲ" ὃ αὐτὸς ἐν Εὐρυτάνῃ 

55854 τῆς Ἠπείρου 1 8' καὶ Τυρσηνίᾳ χεῖσϑαι συνέβη; 5885. 
ἢ ὅτι μετετέϑη ἀπὸ Εὐρυτά- 
γων εἰς Πέργην ἢ ἐπειδὴ 
μῦϑος φέρεται ὅτι μετὰ τὸ 
ἀνελεῖν αὐτὸν τὸν Τηλέγονον 
Κίρχη φαρμάχοις ἀνέστησε 
χαὶ ἐγήματο 553 (Κασσιφόνην) 
Τηλεμάχῳ γχαὶ 85 Πηνελόπην 

χαὶ ὃ μὲν Τζέτζης χακοτιλά- 
στως αὐτόν φησι τὸν “[υχό- 

φρονα γράφειν καὶ ἐναντίως 
οὐ μόνον τοῖς ἄλλοις, ὡς ἔδειξε 

πολλάκις, ἀλλὰ χαὶ "αὐτὸν" 
ἑαυτῷ, ὥσπερ χαὶ ἐνταυϑοῖ 

φησι γράψαι καὶ" ἐν τῷ χα- 

θ τῶν φαρμάκων 8385 ναγῖϊαΐὶ Τ' 

117 Περιδέας Ὀϊηα. 50. Ἐπ’. ΟΥ. 620 

2ὅ τυρσηνίοἐς 8 τυγσηνικοῖς 83 

λόπη 8 οἷ. Τ' 282 

160 Κλεοδαῖος οι. ΥἹ 52 8}. 

24 εὐρυτᾶσι 8384 ὃ Βὐρυταένῃ ὃ 

81 (Κασσιφόνη) Τ' 82 πηνε- 
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Τηλεγόνῳ ἐν Ἰαχάρων νή-] τωτέρω στίχῳ τῷ λέγοντι ὅταν 
σοις 5855, στενάζων τὰς χῆρας τοῦ 

παιδὸς Τηλεμάχου χαὶ τῆς 

δάμαρτος Κίρχης ἀποθάνῃ" χαί φησι γελῶν πολλὰ εἶναι 
τὰ ἐναντία ἐνταῦϑα᾽ ἕν μὲν ὅτι ϑανὼν πρώην ὑπὸ Τηλεγό- 
γου Ἔγῦν" πάλιν ὡς ζῶν ἀποθνήσχει διὰ τὸν ϑάνατον Κίρχης 
χαὶ Τηλεμάχου. χαὶ ἕν μὲν εἶναι τοῦτό φησιν ἐναντίον χαὶ 
ἀναχόλουθϑον, δεύτερον δὲ ἀναχόλουϑον φὴς τοῦτο, ὦ «Αὐχο- 

φρον᾽ ζῶντος ᾽Οδυσσέως ἢ τεϑνηχότος ἐπιγαμία γέγονε Τηλε- 
μάχου τοῦ ᾽Οδυσσέως χαὶ Κασσιφόνης τῆς Κίρχης παιδός" 
εἰ μὲν ζῶντος, πάντως οὐ προανεῖλεν αὐτὸν ὁ Τηλέγονος ὡς 

ἄγνωστον --- ἐγίνωσχε γὰρ ἂν τοῦτον ἰδὼν ἐν τοῖς τοῦ 
παιδὸς γάμοις ---' εἰ δὲ τεϑγηχότος, πῶς ὅ ἤδη ϑανὼν 
πάλιν ὥσττερ ἀπὸ μηχανῆς κωμιχῆς ζωωϑεὶς ὑπὸ σοῦ παρεισ- 
ἄγεται τὴν Κίρχην ϑανοῦσαν ϑρηνῶν χαὶ Τηλέμαχον ἔχαὶ 
τῷ πάϑει αὐτῶν τελευτῶν ἢ; ἐμοὶ μὲν, Ἐὦ “ύχοφρον ἢ, ἀνα- 
χόλουϑα ταῦτα ᾿χαὶ γελοιωδέστατα "" φαίνεται, οὐ μόνον ἢ δὲ ἢ 
τὰ τοιαῦτα “σὰ ῥήματα", ἀλλὰ χαὶ τὰ τῶν πειρωμένων ἢ ἐν 
τοῖς τοιούτοις ̓  συμμαχεῖν σοι᾿ φασὶ γάρ τινες ᾿᾿άἀσχεπτότεροι 
χαὶ ἀπαίδευτοι ὅτι ϑανόντα τὸν Ὀδυσσέα ὑπὸ Τηλεγόνου 
Κίρχη φαρμάχοις ἀνέστησεν ἡ προαναιρεϑεῖσα Τηλεμάχῳ 
χαὶ μηδ᾽ αὐτὴν ἐγεῖραι δυναμένῃ. χαὶ λοιπτὸν ἡ παροιμία 
ἐπὶ ταύτῃ πεπλήρωται ἄλλων ἑστρὸς αὐτὸς ἕλχεσι 
βρύων (ΡΙαῦ. ρ885. Επν. ἔν, 10806Ν) ἢ ὡς | ὃ νεχρὸς ἐχεῖνος 
ὁ σωτὴρ Σιμωνίδου | χαὶ ἀϑὲν τῷ ἡοὐνλνι τεϑνηχυῖα χάριτας ζ' 
παρέχει. ταῦτά φησιν ὁ ΤἸζέτζης “περὶ τούτων τῶν χαχο- " 
γύλάστων χαὶ ἀναχολούϑων χαὶ ἐναντίων τοῦ τε χεῖσϑαι τὸν 

᾿Οδυσσέα ἐν ἬἪπείρῳ χαὶ Τυρσηνίᾳ καὶ ἔτι πλέον περὶ τοῦ 
ὑπὸ Τηλεγόνου ϑανάτου αὐτοῦ χαὶ πῶς πάλιν φαίνεται ζῶν 

80 

8ῦ 

χαὶ ϑνήσχων διὰ τὸν ϑάνατον Κίρχης χαὶ Τηλεμάχου. 
ἄλλοι δέ φασι περὶ μὲν τοῦ πρώτου λόγου ὅτι ἴσως Ϊ μετ- 
ἐτέϑη ἀπ᾽ ἙΕὐρυτάνων χαὶ Ἠπείρου εἰς Τυρσηνίαν [. χαὶ 
τοῦτο μὲν τῷ ΤἸζέτζῃ ὡς ἐχόμενον πιϑανότητος οὐ ΄“τανταχοῦ 

ἀπόβλητον φαίνεται, ἐδιὰ δὲ τὸ ἐν πολλοῖς τὸν “υχόφρονα 

τοιοῦτον εὑρίσχειν τοιαῦτα πάντα μισεῖ". ἄλλοι δέ φασιν 
ὅτι 1 ἀναιρεϑεὶς ὃ ᾿Οδυσσεὺς ὑπὸ Τηλεγόνου πάλιν ὑπὸ 

"7 

88 παντελῶς 11 Ἀπανταχῶς ἢ 

ὧδ ἀν ἢ 
-. δ' 100:4 

2532. 56 

10. 28 
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τῆς Κίρχης φαρμάχῳ ἀνέστη χαὶ ἐγήματο "" Κασσιφόνην " 
Τηλεμάχῳ, Πηνελόπη δ᾽ ἐν Πῆαχάρων νήσοις ἐγήματο 

Τηλεγόνῳ. ; 

800 ἐν Γορτυναίᾳ᾽ Θεύόπομτπός φησιν ὅτι παραγενό- 
ὅ μενος ὃ ᾿Οδυσσεὺς χαὶ τὰ περὶ τὴν Πηνελόπην ἐγνωχὼς 

Ῥ ἀπῆρεν εἰς ] Τυρσηνίαν | χαὶ 5525854 ἐλθὼν 5885 ᾧχησε τὴν 
ἘΡ [Γορτυναίαν 1 ἔνϑα καὶ τελευτᾷ 5525854 ἐὐπ᾽ αὐτῶν" 5553 

μεγάλως τιμώμενος 58 (6Η 1 296). 

808 παεδός τε ὃ Τηλέμαχος ἐγάμησε Κασσιφόνην 
10 ϑυγατέρα Κίρχης. καὶ τὴν μὲν Κίρχην ἀναιρεῖ ὃ Τηλέμαχος 

μὴ βουληϑεὶς φέρειν αὐτῆς τὰ προστάγματα, ἀναιρεῖται δὲ 
χαὶ αὐτὸς ὑπὸ Κασσιφόνης τῆς γαμετῆς ἐχδιχούσης τὴν μη- 
τέρα. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν᾽ ὅτι ἀποθανεῖται ὃ Ὀδυσσεὺς 

Ρ δρῶν τὰ παϑήματα | Κίρχην ] ἀναιρουμένην ὑπὸ Τηλεμάχου, 
1 τὸν δὲ ὑπὸ Κασσιφόνης 5555: τῆς ἰδίας αὐτοῦ ϑυγατρός. 53 

811 Γλαύκωνος" τὸν Γλαῦ- 

χον 8585 Γλαύχωνα εἶπε, ἔστι 
δὲ υἱὸς Πασιφάης χαὶ ΪΠίνωος] 

᾿άψυρτος δὲ | υἱὸς ΑἸἰήτου 
20 Κέρχη δὲ καὶ Αἰήτης χαὶ Πασι- 

φάη ἀδελφοί 1 οἱ δὲ τούτων 
παῖδες δηλονότι αὐταγέψιοι [. 
ὁ δὲ Γλαῦχος εἰς μέλιτος τστί- 

ϑοὸν ἐμπεσὼν ἀπέϑανεν. 5889 

25 πένως χαὶ Κίρχη χαὶ Αἰήτης 
παῖδες Ἣλίου. υἱὸς οὖν 4!|- 
γωος Γλαῦχος, ΑἸἰήτου δὲ ΄4- 
ψυρτος, Κίρχης δὲ Κασσιφόνη. 
λοιπὸν οὖν ἐξάδελφοι. 58 

εἶττον τὴν ἱστορίαν ὄπισϑεν 
(25131), ὅμως χαὶ πάλιν ἐρῶ. 
τὸν Γλαῦχον Γλαυχῶνα εἶπε, 
Τλαῦχος δὲ χαὶ ᾿ἄψυρτος χαὶ 
Κασσιφόνη καὶ οἱ λοιποὶ, οὗς 

εἶπον [ αὐτανέψιοι ἤτοι ἐξά- 
δελφοι 1. ἀδελφῶν γὰρ, ὡς 
ἔφην, παῖδες Πασιφάης ὃ 
Γλαῦκος, Αἰήτου ὃ 'άψυρτος, 
Κίρχης δὲ ἡ Κασσιφόνη. ὃ δὲ 
Γλαῦχος ὃν εἴπομεν ᾿ διώχων 
μῦν πεσὼν εἰς πέϑον μέλιτος 
ἀπεπνίγη, ἀνεζωώϑη δὲ, ὥς 
φασιν, ὑπὸ τοῦ μάντεως Πολυ- 

28 Γλαῦκος --- ΑΡ. ΠῚ 11 

1 φαρμάκοις 1] 

τῆς πηνελόπης 53 53 Ἶ 

28 πέϑον μέλετος γέμοντα 83 85 

σου 2043, 

1 Θεόπομπος --- τελευτᾷ Ἴ γῬοδύ Κασσιφόνης 1 
Ῥυδοῖχο Ἰθιητηδίθ αὐτὸς πρὸς ἅδην 8 

αὐτοῦ 538 ΟΤη. ὦ 
ὅ Ὀδυσσεὺς (εἰς ᾿Ιϑάκηνν ἢ 

9 ἐγήματο 83 ἔγημε Τ' 

2 Μέώνως --- ἐξάδελφοι 29 ροβῦ τό- 

29 πολυίδου α ταῦ γί οπι. γ3 οἵ. ͵αρῃ. δᾶ Αρ. 

ΑΡ. ΠῚ 17 
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εἰδου τοῦ υἱοῦ Κοιρανοῦ. ψηλαψῶν γὰρ τὸν Γλαῦχον ὅ πατὴρ 
αὐτοῦ Πίνως οὐχ εὕρισχεν, ἐδόϑη δὲ τούτῳ χρησμὸς ἐχεῖνον 
εἰπεῖν περὶ τοῦ παιδός, ποῦ αὐτὸν εὑρήσει, ἔτε δὲ χαὶ 
ἀναστήσειν αὐτὸν, ὃς εἴπῃ, τίνι ὅμοιός ἐστιν ἡ τρίχρωμος 

ὃ τοῦ ΪΠίνωος βοῦς ἡ ἐν τοῖς ἀγροῖς. Πολύειδος δὲ εἶπτεν αὐτὴν 

ὁμοίαν εἶναι βάτου χαρπῷ χαὶ ὃ ϊίνως χατέσχεν αὐτὸν 
εἰττεῖν, ποῦ ἐστιν ὃ Γλαῦχος, ὃ δ᾽ ὑπὸ τῆς μαντιχῆς εἶπεν 

αὐτὸν ἐν τῷ πέϑῳ εἶναι τιετινιγμένον. εὑρεϑέντος δὲ αὐτοῦ 
γεχροῦ συναπεχλείσϑη αὐτῷ | ἔν τινι οἰχήματε Τ' ὥστε ζωῶ- 

10 σαι αὐτόν. ἰδὼν ἢ δὲ ὁδράχοντα ἐπὶ τὸν νεχρὸν ἐρχόμενον 
[ϑέλων ἀγριῶσαι τὸν δράχοντα, ὅπως ἀναιρεϑῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ Τ' 
βαλὼν τυχαίως ἀνεῖλεν αὐτόν. ἕτερος δὲ δράχων ἐλθὼν βο- 
τάγην ἐπιϑεὶς τῷ τεϑνηχότι δράχοντι ἤγειρεν αὐτόν. ταύτην 
οὖν λαβὼν τὴν βοτάνην ὅ Πολύειδος ἐπιϑεὶς τῷ Γλαύχῳ 

τι ἤγειρεν αὐτόν. Ἰϊίνως δὲ οὐδὲ οὕτω τὸν Πολύειδον εἴα 

ἔχτοτε εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα τὸ “ἅργος ἀπελθεῖν πρὶν τῷ 
Γλαύχῳ διδάξαι τὴν μαντιχὴν χαὶ ὃς διδάσχδι αὐτόν. ἀπο- 
πλέων δὲ εἶπε τὸν ΤΓλαῦχον εἰς τὸ ἑαυτοῦ στόμα ἐμτυτύ- 
σαι χαὶ τοῦτο ποιήσας ὃ Γλαῦχος πάλιν τῆς μαντιχῆς ἐτύε- 

20 λάϑετο Ὶ!. 
818 ἄστρετετον “Ἅδην ἐπεὶ πρῶτον, ὡς ληροῦσιν (2030), 

ὑπὸ Κίρχης ἀνέστη ἀποθανών" ἐγὼ δέ φημι, ἐπεὶ χατῆλϑεν 
εἰς “4δην διὰ τὸν Τειρεσίαν χαὶ ἀνῆλϑε πάλιν, ὃ καὶ ἀλλη- 
γορεῖται ὅτι χαὶ λεχανομαγτείαν ἐποίησε καὶ τὴν Τειρεσίου 

25 ψυχὴν ἠρώτησε. τούτου χάριν φησὶν ὅτι ἄστρεπτον Ἅδην 
ὑπεισέλϑοι, καὶ “οὐ τοιοῦτον οἷον ὅτε χατῆλϑε ζητῶν τὴν 

ψυχὴν Τειρεσίου χαὶ πάλιν ἀνῆλϑε. Τ' 
Ρ 817 χάγϑωνα ] τὸν ὄνον [ἕν δ᾽ γράφε. λέγεται δὲ τὸ 

8583 μεσσαβοῦν δὲ ἀντὶ τοῦ [ζευγνύειν κυρίως βόας, κατα- 
29} ζευγνύειν | 8 χρηστιχῶς δὲ καὶ ἕτερα ζῶα. 

[ μέσσαβα γὰρ λέγονται αἱ τοῦ ζυγοῦ γλυφαί ] ἔνϑα οἱ αὐ- 

81 μέσσαβα 50}. Ἠθ8. Ε' 409 

4 ὁμοία ἃ ὅ πολύεδος ατὰῦϑῖ] 1 μαντεέας ὁ ΑΡ. 8 ἐν --- 

ν. Υδρ!. 14 πολύεδος α ταῦ ὃ ὁπ]... [1 πολύεδον ατὴῦ 1] 11 αὐ- 

τὸν τῶ ἀρἰὶπαθ ἰδοῦηδ 22 ἔϑθυϑ Ε{{ογάστμ γί 18 κελεύει ΠῚ ΑΡ. 
19 τὴν μαντικὴν 5ΑΡ-. 24 λεκανομαντεέαν ἨΗϊϑύ, Π 088 26 ὑπεισέλϑη α 
ὑπεισῆλθϑε γ2 80 ἐλαύνειν 
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χένες τῶν βοῶν δέδενται. χαὶ Καλλίμαχος μέσσαβα βοῦς 

ὑποδύς (ἴν. 618). 5585. τὰ ἄχρα τῶν ζυγῶν, ἐν οἷς ὕὑπο- 

βάλλονται τῶν βοῶν οἱ τράχηλοι. 52 ὅ δὲ “Τυχόφρων ἀδείᾳ 

στιχουργίας πῆ μὲν διπλασιάζει τὰ σύμφωνα, πῆ δὲ ἀφαι- 

ρεῖ τὰς διπλόας καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν παντοίως τὴν ἀλήϑειαν 

συγχέει χαὶ ἱστοριῶν ψεύδεσι χαὶ βαρβάροις παραφϑοραῖς 

χαὶ τόπων χαὶ λέξεων, οἷς πᾶσε χαὶ σχυτεὺς χρησάμενος οὐκ 

ἂν ἐστενώϑη πρὸς στιχουργίαν. μέσσαβα δὲ καὶ μεσσαβοῦν 

διὰ β᾽ σα γράφων τις αἰολιχῆς διαλέχτου (2514) τοῦτο λ}ὲ- 
γέτω, χἂν ὅ «Τυχόφρων οὗτος Χαλκιδεὺς ἤτοι ᾿Αττιχός ἐστιν 

(2115 1124). 
81 ὦ σχέτλι᾽" φασὶ “γὰρ ὅτι ὅ ᾿Οδυσσεὺς Τ' ἡνίκα 

525854 γὰρ 5258 οἱ Ἕλληνες ἠνάγχαζον 555 αὐτὸν ἼΤ' ἐπεὶ Τροίαν 
5254 στρατεύεσϑαι, ὑπεχρίϑη μαίνεσϑαι ζεύξας βοῦν σὺν ὄνῳ 

χαὶ ἀροτριῶν. 5259 54 
ἀναγχαζομένων τῶν “Ἑλλήνων 
Παλαμήδης λαβὼν τὸν υἱὸν 
Τηλέμαχον ἐπὶ τὴν αὔλαχα 
ἔϑηχε μιχρὸν ὄντα εἰπών" εἰ 
μὲν ἐάσει, γνῶμεν ὅτι μαΐίνε- 
ται εἰ δ᾽ οὐχ ἐάσει, σωφρο- 
γεῖ χαὶ ἡμᾶς παίζει. ὅ δὲ ϑεω- 
ρήσας τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀγε- 
λάβετο χαὶ νος ἔλαβον αὐ- 

τόν. 58 

Παλαμήδης “δὲ αὐτὸν ἐξή- 
λεγξεν Ἕλλησι" Τηλέμαχον γὰρ 
τὸν ᾿Οδυσσέως παῖδα λαβὼν 
τέϑειχε πρὸ τοῦ ἀρότρου, 
φοβηϑεὶς δὲ Ὀδυσσεὺς, μὴ 
χυλήξῃ τὸν παῖδα, τὸ ἄροτρον 

ἐπέσχε χαὶ ἐγνώσϑη τοῖς Ἕλ- 
ἀρϑᾳ ὅτι πλαστῶς ἐμαίνετο. 
Ἑάλλ᾽ ὡς τὴν Ὀδυσσέως πᾶ- 
σαν ὑπόϑεσιν ττρουττεσχέϑην, 

χεφαλαιωδῶς λεχτέον χαὶ μετὰ ταῦτα τῶν χαϑεξῆς ἁψόμεϑα." 
Ὀδυσσεὺς μετὰ τὴν ᾿Ιλίου πόρϑησιν ἐξωσϑεὶς ἀνέμοις 

χαταίρει πρὸς Κίχονας χαὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἼΙσμαρον πορ- 
ϑεῖ} τὴν νῦν λεγομένην ἸΠ]αρώγνειαν | χαὶ ἔμδλλεν ἀποπλεῖν, 
οἱ δὲ φίλοι αὐτοῦ οὐχ εἴων αὐτόν. τῇ ἐπαύριον δὲ οἱ ἠπέει- 
ρῶται Κίχονες πασσυδὴ ἀϑροισϑέντες πτανημερίως ἐμάχοντο, 
περὶ δὲ ἑσπέραν οἱ ᾿ΟΕδυσσέως ἡττῶνται ἀποβαλόντες ἄνδρας 

1 μέσσαβα βοῦς | μεσάβους 850 μεσσάμβους α οἵ. α 2. ὑποδήσας 538 

18 οἱ ἕλληνες [ ὀδυσσεὺς 83 ἠναγκάξετο 85 28 ἀνελάβετο --- 

ἔλαβον οἷ. 8125 αφοτρ. ῬΟΙ. 1 δὅ52 ΥΥ 21 ΒΘΟΙΒΌΆΠΙ ὮΟΟ ΔΙΡΌΠΙΘΗΓΙΠ 6 

τηἶΐβο. οοαά. Μαίσδηρα ΑἸ 11 ὅ20 (α) οἱ ΑἸ ψοἢ ἴῃ πᾶ. Πρ. ἸΘοῦ. 1898 

Ρ. 8 (1 βαϊάοτυαμί 

ΤΥΘΟΡΒτοπὶβ ΑἸἰθχαπᾶγα. 11. 11 

5608. ἐ 40 
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οβ΄ ἤγουν ἀφ᾽ ἑχάστης νηὸς ἄνδρας ς΄ ιβ΄ γὰρ εἶχε ναῦς ὃ 
᾿Οδυσσεὺς. οὕτω δὲ ἡττηϑέντες ἀχουσίως ἀττέπλεον, ἀνέμοις 
δὲ συσχεϑέντες δεινοῖς καὶ μόλις ἐξελθόντες εἰς γῆν β΄ ἡμε- 
ρας ὅλας ἔχειντο πρὸς τὴν γῆν, τῇ τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ πλεῖν 

ἀπαρξάμενοι μιχροῦ δεῖν ἀβλαβεῖς ἵκοντο πρὸς τὰς πατρί- 
δας᾽ ἀπὸ δὲ ΠΠαλέου ἀχρωτηρίου Πελοπονήσου ἐξωσϑέντες 
ϑ' νυχϑήμερα δεινοῖς ἀνέμοις ἐφέροντο, τῇ δεχάτῃ δὲ ἡμέρᾳ 
τῇ γῇ τῶν “ωτοφάγων | ἤγουν τῶν Καμαριναίων | προσέ- 
σύλευσαν. ὑδρευσάμενοι δὲ δειπνοῦσι περὶ τὰς ναῦς, εἶτα 
ἔπεμψαν γ᾽ ἰδεῖν τὴν χώραν, οἵ γευσάμενοι τοῦ λωτοῦ 
ὑποστρέφειν οὐχ ἤϑελον. δήσας οὖν αὐτοὺς ὃ Ὀδυσσεὺς 
ἀπέττλεε χαὶ ἦλθον νυχτὶ οὐχ εἰδότες εἰς νῆσον μιχρὰν 
τῶν Κυχλώπων, ἔρημον, αἶγας δὲ ἀγρίας πολλὰς ἔχουσαν, 
ὧν τῇ ἐπαύριον ᾿ρἴχη΄ ϑηράσαντες εἱστιῶντο ττανημερίως. 
πρὸς δὲ ἑσπέραν χαὶ ττῦρ ἔβλεττον ἐν τῇ γῇ τῶν Κυχλώπων 
χαὶ φωνῆς ἀμυδρῶς ἤχουον" τῇ ἐπαύριον δὲ τὰς μὲν εα΄ 

γαῦς ᾿Οδυσσεὺς. αὐτοῦ καταλιπὼν ἐν τῇ μιχρᾷ νήσῳ τῇ ἕαυ- 
τοῦ μόνῃ ἀποτπίλεῖ πρὸς τὴν γῆν τῶν Κυχλώττων χωπηλασίᾳ 
χρησάμεγος χαὶ περί τινα πετρώδη χαὶ ἀπιόχρυφον αἰγιαλὸν 

1600 

χαὶ ταύτην ἀτιοχρύτττει τὴν ναῦν αὐτοῖς λοιποῖς ἑταίροις, 

αὐτὸς δὲ ιβ΄ λαβὼν ἑταίρους μόνους καὶ οἴνου  ΠΠαρωνείτου ] 
ἀσχὸν χαὶ βρώματα εἰσῆλϑεν εἰς τὸ τοῦ Κύχλωπος σπήλαιον 
ἐχείνου περὶ νομὴν τῶν προβάτων ἠσχολημένου. ἱχετευόντων 

δὲ τῶν φίλων φαγεῖν τυροῦ χαὶ γάλαχτος χαὶ τῶν προβά- 
των χαὶ λαβεῖν χαὶ ὑποχωρῆσαι οὐχ ἤϑελεν, ἕως ὃ Κύχλωψ 
πρὸς ἕσπέραν ἐλθὼν αὐτοὺς ἐν τῷ σπηλαίῳ κατέσχε χαὶ 
ἠρώτησε, ποῦ τὲ ἡ ναῦς αὐτῶν χαὶ πῶς αὐτὸς καλοῖτο. 

ὃ δὲ αὐτὸν ἀπατᾷ τὴν ναῦν μὲν εἰττὼν ὑπὸ τοῦ χλύδωνος 
λυθῆναι, αὐτὸν δὲ Οὔτιν χαλεῖσϑαι. ὃ δὲ β΄ λαβὼν τῶν 
᾽Οδυσσέως ἑταίρων χατέφαγεν, εἶτα ὁμοίως χαὶ τῇ ἐπαύριον 
β΄ φαγὼν χαὶ τοὺς λοιποὺς χλείσας ἐξήλαυνε τὴν ἀγέλην 
ἐπὶ νομήν. οἱ δὲ περὶ τὸν Ὀδυσσέα εὐτρεπίσαντες ξύλον 
ἀπωξυμένον ὑττὸ πυρχαϊᾷ ἔϑεντο ὥστε ξηρανϑὲν στερεωϑῆ- 
γαι χαὶ συνέϑεντο τούτῳ τυφλῶσαι αὐτόν, ὃ χαὶ ἐττοίησαν. 
ἐλθόντος δὲ αὐτοῦ πρὸς ἑσπέραν χαὶ εἰσελάσαντος εἰς τὸ 

σπήλαιον πάντα τὰ ποίμνια χαὶ πάλιν β΄ τούτων φαγόν- 

14 ρκη 1 Χρϑ' δαῦ ριη΄ 10 ἀκυδρᾶς 11 88᾽ πυρκαιὰν 11 

Ἷ 

50, 40. 

ΠΥ ὙΡΨΌΝΡ ΩΣ ὙΣΤΈΡΟΙΣ 
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. τὸς χιρνῶσιν αὐτῷ χαὶ οἶνον, οἱ δὲ χαὶ μεϑύσαντες τυφλοῦ- 

τὸ 
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80 

σιν αὐτόν. τοῦ δὲ βοῶντος προσῆλθον οἱ Κύχλωπες πάν- 
τὲς, ἀχούσαντες δὲ βοῶντος αὐτοῦ “Οὔτις μὲ ἐτύφλωσε᾽ 
μεμηνέναι δοχήσαντες αὐτὸν ὑπεχώρησαν. ὃ δὲ τῇ πρωίᾳ 
τὰ ποίμνια ἐχβάλλει περὶ τὴν ϑύραν τοῦ σπηλαίου χαϑε- 
σϑείς, ὅπως ὕστερον χλείσας τὸ σπήλαιον χαὶ ἔνδον αὐτοὺς 
εὑρὼν ἀνέλῃ, ἐχεῖνοι δὲ ἐξελϑόντες ὑποχάτω τῶν προβάτων 
χαὶ αὐτῶν πολλὰ ἐμβαλόντες τῷ πλοίῳ ἀτεέτελδον. χαὶ βοη- 
σάντων αὐτῶν ὃ Κύχλωψ ἀχηχοὼς χαὶ λίϑον βαλὼν εἰς τὴν 
ϑάλασσαν ἔστρεψεν ὑπὸ τοῦ χλύδωνγος τὴν ναῦν αὐτῶν εἰς 
τὴν γῆν. ὡς δὲ πάλιν ἀποτπίλέοντες ἐβόων, ἠρᾶτο τῷ Ποσει- 
δῶνι μὴ ἀπελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὰς πατρίδας χαὶ πάλεν ὁμοί- 

ως λέϑον βαλὼν ἤνεγχεν αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν. εἶτα λοιπὸν 
ἀπτοτλεύσαντες ἦλθον εἰς τὴν μιχρὰν νῆσον, ὅπου χαὶ αἱ 
λοιπαὶ “νῆες αὐτῶν ἢ, εὗρον δὲ δαχρύοντας τοὺς ἑταίρους. 
χαὶ τότε μὲν εὐωχηϑέντες χοιμῶνται, τῇ ἐπαύριον. δὲ κώ- 

σταῖς πλέοντες ἦλϑον εἰς τὴν Αἰόλου χαὶ διατρίψαντες ἐχεῖ 

μῆνα λαβόντος Ὀδυσσέως παρ᾽ Αἰόλου τὸν τῶν ἀνέμων 
ἀσχὸν ἀπέπλεον ἐν ζεφύρῳ ϑ' νυξὶ χαὶ ἡμέραις, τῇ δεκάτῃ 
δὲ ἀνθρώπους χαὶ πῦρ καὶ χαπνὸν ἔβλεπον τῇ ᾿Ιϑάχῃ. 
χεχμηχότος δὲ ᾿Οδυσσέως χαὶ χαϑευδήσαντος λύουσι τὸν 

ἀσχὸν νομίσαντες χρήματα ἔχειν χαὶ ἐχχυϑέντων τῶν ἀνέ- 
μων ἀναρπάξας αὐτοὺς ὃ χλύδων πάλιν στρέφει πρὸς Αἰο- 
λέαν. ΑἸἰόλος δὲ αὐτοὺς ἱχετεύοντας ἀττοττέμτοει ὡς ϑεοῖς 
ἐχϑρούς. οἱ δὲ εἰρεσίᾳ ἑξῆμαρ πλέοντες ἑβδόμῃ παρὰ “1αι- 
στρυγονίαν ἦλϑον, χατελθϑόντες δὲ οἱ “αιστρυγόνες χατέαξαν 
τὰς ια΄ ναῦς αὐτῶν πιέτραις. σὺν τοῖς λαοῖς πᾶσι, μόνος δὲ 

᾿Οδυσσεὺς ἀποχόψας τῆς ἑαυτοῦ νεὼς τὰ πρυμνήσια ἔφυγε. 
χώπαις δὲ πλέοντες ἦλϑον εἰς τὴν Αἰαίην νῆσον τῆς Κίρ- 
χης, ἥτις ἐθηριοποίει τοὺς ἀνϑρώπους, καὶ β΄ ἡμέραις 
ὅλαις ἔχειντο ἐπὶ τῆς γῆς ϑρηνοῦντες. τρίτῃ δὲ ἡμέρᾳ διαι- 
ρηϑέντες εἰς β΄ μέρη ἔστησαν ἐν μὲν τῷ ἑνὶ Εὐρύλοχος χαὶ 
χβ΄ ἑταῖροι, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ χβ΄ ἑταῖροι καὶ ᾽Οδυσσεὺς χαὶ 
χληρωϑέντες ἔπεσεν ὃ χλῆρος ἐπὶ τὸν Εὐρύλοχον ὥστε ἀνελ- 

ὕ ἐκβάλλων α 9 λαβὼν ὃ γ 10 ϑάλασσαν ἔρρεψε ὃ γ3 
ἔστρεψε δὲ Ὁγ2Ζ 11 αἰόλους αὖ αἰόλον α ταῦ ὃ ταῦ γ2 αἰολέαν γΊ οἵ, 2385 

19 νύκτας καὶ ἡμέρας ὃ 20 δὲ τὴν ἐϑακὴν καὶ ογη. τῇ ἐϑ. 11 

εἰν ἄρ: 
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ϑεῖν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ Κίρχην. ἀνελθὼν δὲ σὺν ἐχείνοις 
εἶδεν ἔξωϑεν τῆς αὐλῆς τῆς Κίρχης λύχοις χαὶ λέοντας ἡμέ- 

ρους σαΐένοντας αὐτοὺς ταῖς οὐραῖς εἰσελθόντων δὲ τῶν 

φίλων αὐτὸς ἔξω ὑττελείφϑη. χἀχείνους μὲν ἡ Κίρχη χοίρους 
ποιεῖ δοῦσα πιεῖν αὐτοῖς οἶνον μεμιγμένον τυρῷ, ἀλφίτοις 
χαὶ μέλιτι, Εὐρύλοχος δὲ ἦλϑε πρὸς Ὀδυσσέα χαὶ τοὺς λοι- 
ποὺς ἀφωνίᾳ μὲν συνεχόμενος, ἐξ ὀφθαλμῶν δὲ ἀσταχτὶ 
χαταρρέων τὰ δάχρυα. μόλις δέ ποτε εἰς ἑαυτὸν γεγονὼς τὸ 
τᾶν ἀφηγεῖται χαὶ Ὀδυσσεὺς αἰτεῖ αὐτὸν τὴν ὅδὸν ὑποδεῖξαι" 
ὡς δ᾽ οὐχ ἐπείϑετο, μόνος Ὀδυσσεὺς τῆς πορείας ἀπάρχεται. 
Ἑρμῆς δὲ αὐτῷ συναντήσας τὰ τῆς Κίρχης πάντα χατέ- 

λεξε χαὶ δίδωσιν αὐτῷ τὸ μῶλυ, ὅπερ ἐστὶ βοτάνη ἀντιττα- 
ϑοῦσα μαγείαις. χαὶ οὕτως πρὸς Κίρχην ἐλθὼν οὐ μόνον 
οὐχ ἐθηριοποιήϑη, ἀλλὰ χαὶ τὸ ξίφος ἐπ᾽ αὐτὴν ἑλχύσας 
ἤπειγε χαὶ τοὺς φίλους αὐτῷ πάλιν ἐχ χοίρων ἀνϑρώπους 
ποιῆσαι. χατελϑὼν δὲ ᾿Οδυσσεὺς ἀνήγαγε χαὶ τοὺς ἑτέρους 
φίλους αὐτοῦ τοὺς μετὰ Εὐρυλόχου χαὶ χρόνον παρὰ τῇ 

ε 

Κίρχῃ διέτριψαν συγχκαϑεύδοντος ᾿Οδυσσέως τῇ Κίρχῃ. μετὰ 
δὲ τὸ μέλλειν αὐτοὺς ἀποπλεῖν εἶπεν αὐτοῖς μὴ ἄλλως εἶ- 

γαι αὐτοῖς εἱμαρμένον ἀποτελεῖν, εἰ μὴ κατέλϑωσι πρὸς “4δην 
χαὶ χρήσονται μαντείαις ἐκ τῆς Τειρεσίου ψυχῆς. καὶ δὴ δι᾿ 
ὅλης ἡμέρας πλέοντες κατῆλθον διὰ τοῦ ἑσπερίου χαὶ Κιμ- 

μερίου Ὠχεανοῦ χαὶ πυγούσιον βόϑρον ὀρύξαντες χαὶ σφά- 
ξαντες χριὸν χαὶ ὄϊν ϑήλειαν ἐξέχεον εἰς. τὸν βόϑρον τὸ 
αἷμα χαὶ ἔϑυσαν χοὴν τοῖς γεχροῖς. χαὶ ἦλθον αἱ ψυχαὶ 
πιεῖν αἷμα, Ὀδυσσεὺς δὲ κατέχων τὸ ξίφος οὐχ εἴα πίνειν, 

πρὶν ἂν αὐτῷ χαταλέξειαν ἅπερ βούλοιτο. καὶ πρώτη μὲν 
ἡ Ἑλπήνορος ἦλϑε ψυχή, ὃς ἐν τῇ Κίρχης οἰχίᾳ ἔτι ἄϑατπο- 
τος ἔχειτο, δευτέρα δὲ ἡ ᾿ΑἸντίχλεια, ἡ μήτηρ ᾿Οδυσσέως, εἶτα 
Τειρεσίας, ὃς πάντα τὰ μέλλοντα αὐτὸν χαταλήψεσϑαι ἐμαν- 
τεύσατο. χαὶ μετὰ ταῦτα πάντες οἱ ἥρωες ἦλθον χαὶ αἱ τῶν 
ἡρώων γυναῖχες λέγοντες αὐτῶν ὁ χαϑένα, τίς τε εἴη χαὶ 

τέ πεπόνϑει. εἶτα φοβηϑέντες, μὴ χαὶ ἡ Γοργὼ ἐξέλϑῃ, 
ἐμβάντες πάλιν εἰς τὴν αὐτῶν ναῦν ὡς πρὸς τὴν Κίρχης 

γῆσον πρὸς αὐγὰς χειμένην ἀττέπσλευσαν. χαὶ ϑάψαντες τὸν 

1ὅ ἔπεισε 11 21 χρήσωνταε ὃ »2 21 ἂν ὁπ. [Π 83 πε- 

πόνϑοι ατῇ" ἐπεπόνϑεε ὃ γ2 γί τὴἪὋ πεπόνϑασιεν γ1 

Ἔως σειν τίως. 



10 

1ὅ 

20 

20 

80 

8ῦ 

ΣΧΟΛΙΑ ᾿ 201 

ἝἙλπήνορα ἀποπλέουσι παρὰ τῆς Κίρχης τὰ χρειώδη λαβόν- 

τὲς χαὶ τοῦ Ὀδυσσέως μαϑόντος παρ᾽ αὐτῆς ὅσα καὶ παρὰ 

Τειρεσίου, τὰς σειρῆνας, τὰς Πλαγχτάς, τὴν χύλλαν, τὴν 

Χάρυβδιν, τὰς βοῦς Ἡλίου χαὶ πάντα ἁπλῶς. κηρῷ γοῦν 

ὃ ᾿Οδυσσεὺς ἀλείψας τὰ ὦτα τῶν ἑταίρων παρέπλει αὐτὸς 

ἐπὶ τοῦ ἱστοῦ ἐχχρεμὴς ὧν χαὶ ἀχάλυπτα ἔχων τὰ ὦτα. 

παρελάσαντες οὖν τὸν λειμῶνα τῶν σειρήνων χαὶ τὰ μέλη 

ἐχείνων, ὑφ᾽ ὧν ϑελγόμενοι ἀττέϑνησχον οἱ ἀχούοντες, λύουσι 

τὸν Ὀδυσσέα τοῦ ἱστοῦ. ἔπειτα παρέπλευσαν | τὰς Πλαγ- 

χτὰς πέτρας. αἵ πρὸς ἀλλήλας ἐχρούοντο χαὶ φοβερὸν ἀπε- 

τέλουν τὸν χτύπον --- αὗται δὲ χαὶ Κυάνεαι λέγονται ] χεῖν- 
ται δὲ μεταξὺ Κιλιχίας καὶ Παμφυλίας χαϑ' Ὅμηρον χαί 
τινας ἑτέρους ΤΤ -- ἦλθον δὲ διὰ Χαρύβδεως χαὶ Σκχύλλης, 

πλησίον μᾶλλον τῆς Σχύλλης. ἀφαρπαγέντων δὲ παρὰ τῆς 
Σχύλλης ἐχ τῆς νεὼς ἀνδρῶν ς΄ οἱ λοιποὶ συντονώτερον τῇ 

εἰρεσίᾳ χρησάμενοι ἔφυγον. περὶ δὲ νύχτα τοῦ “Ἡλίου νήσῳ 
Θριναχίᾳ προσπελάζουσι χαὶ Ὀδυσσεὺς παραπλεῖν αὐτὴν 

ἐχέλευεν, οἱ δὲ μὴ πεισϑέντες ἐξῆλθον χαὶ πρῶτα μὲν ϑη- 
ρεύσει χαὶ ἀγχιστρείᾳ διέζων, ὡς δὲ νότος ἔπνει πρὸς μῆνα 

ὅλον, ἀνελϑόντος ᾽Οδυσσέως εἰς τὸ ἐνδότερον τῆς νήσου 

εὔξασϑαι χαὶ χοιμηϑέντος σφάττουσιν οἱ μετ᾽ Εὐρυλόχου 

βόας Ἡλίου ὅ9'΄ ὃ χαὶ ἐσθίουσιν ἐπὶ ς᾿ ὅλαις ἡμέραις, τεαυ- 
σαμένου δὲ τοῦ δεινοῦ ἀνέμου ἐμβάντες ὥστε πλεῖν ζεφύρῳ 

πρῶτον μεγάλῳ συνϑραύονται, εἶτα χεραυνοῦνται. ᾽Οδυσσεὺς 

δὲ μόνος τὴν τρόπιν χατέχων ὁλονύχτιον ἐφέρετο, ἀνατέλλον- 

τος δὲ ἡλίου νότῳ φερόμενος ἦλϑε πρὸς τὴν Χάρυβδιν χαὶ 
δραξάμενος τῆς περὶ τοὺς τόπους ἐχείνους ἑστώσης συχῆς 

ἀπεχρέματο περὶ αὐτήν, τὰ δὲ ξύλα χατέδυ πρὸς τὸν βυϑόν. 

ὀψὲ δὲ ἀναδύντων αὐτῶν χαϑεὶς ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς συχῆς 

ἐπελάβετο τῶν ξύλων. χαὶ μὲν οὕτως ἡμέρας 9ϑ' ἐνήχετο, 

τῇ δεχάτῃ δὲ περὶ τὴν ᾿Ωγυγίαν νῆσον ἦλϑε τῆς Καλυψοῦς 

χαὶ ζ΄ χρόνους ἐχείνῃ συνδιῆγε, τῷ δὲ ὀγδόῳ ἀπελύϑη μετὰ 
σχεδίας Διὸς ὀργισϑέντος τῇ Καλυψοῖ. καὶ οὕτω μετὰ τῆς 

σχεδίας ᾿Οδυσσεὺς ιζ΄ ἡμέρας ἔπλεε, ιη΄ δὲ τὴν Φαιαχίαν 
Ι ἤτοι τὴν Κέρχυραν | εἶδεν. ἀνέμων δὲ γενομένων ὀργῇ Ποσει- 

10 συνεκρότουν 11 11 κεῖνται --- Ὁ70]]. 2 α 22 ἡμέραις, 

τῇ δ΄ δὲ] 28 δὲ οἴῃ. 11 

5680]. ΕΓ, 
Μρά, 2 

Ἄσγαα, ΑΡ 
ΤΥ 1604 

Β680]. ε 84 
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δῶνος χατεάγη ἡ σχεδία, β΄ δὲ ὅλαις ἡμέραις ἐνήχετο, τῇ 
τρίτῃ δὲ ἡ “ευχοϑέα ἐλεήσασα αὐτὸν δέδωχε τὸ χρήδεμνον 
αὐτῆς, μεϑ᾽ οὗ ἐξῆλϑεν εἰς τὴν γῆν τῶν Φαιάχων.. καὶ χατα- 
πεσὼν ἐν ὕλῃ ἐχάϑευδε" τῆς δὲ ᾿Αλκινόου ϑυγατρὸς Ναυσι- 
χάας μετὰ τῶν ϑεραπαινέδων αὐτῆς ἐλθούσης πλῦναι χαὶ 

τερφϑῆναι παιγνίοις χαὶ σφαιριζουσῶν πρὸς ἀλλήλας βοῆς 
γενομένης ἐγείρεται ᾽Οδυσσεὺς χαὶ ἱχετεύει αὐτήν, ἡ δὲ τρο- 
φὴν χαὶ εἵματα δοῦσα χελεύει τοῦτον ἐλϑεῖν πρὸς τὸν οἶχον 
τοῦ ταύτης πατρὸς χαὶ τὴν αὐτῆς ἱχετεῦσαι μητέρα ᾿Αρήτην, 
ὡς ἂν τύχοι οὗπερ χαὶ βούλοιτο. ἐχεῖσε δὲ ἐλϑὼν ἐρωτᾶται 
παρὰ ᾿ΑἸλχινόου καὶ τῆς ᾿Δρήτης καὶ τὴν πᾶσαν ἣν ἔφημεν 
διηγεῖται ὑπόϑεσιν χαὶ δῶρα παρ᾽ αὐτοῦ μυρία λαβὼν εἰς 
τὴν ᾿Ιϑάχην πέμπεται ἑσπέρᾳ μὲν ἐπιβὰς τῆς νεὼς ἐχ τῆς 
Φαιακίας, περὶ δὲ ἑωσφόρον πεφϑαχὼς ἐχεῖσε. χαὶ εἐσελϑὼν 

ὡς πένης περὶ τὸν Εὔμαιον τὸν συβώτην ἦλϑε χαὶ πρὸς 
τοὺς μνηστῆρας χαὶ πολλὰ παρὰ πολλῶν παροινηϑεὶς γνω- 
ρέζει ἑαυτὸν τοῖς οἰχέταις χαὶ σὺν αὐτοῖς ἀνελὼν τοὺς μνη- 

στῆρας ἀναγνωρίζεται Ῥχαὶ τῇ ἑαυτοῦ γυναιχὶ χαὶ συγχαϑευ- 
δήσας αὐτῇ πάντα διηγήσατο χατὰ λεπτόν, τῇ ἐπαύριον δὲ 
πρωίᾳ ἔξεισι περὶ τὸν ἀγρόν. οἱ δὲ τῶν μνηστήρων συγγε- 
γεῖς μαϑόντες τὸ γεγονὸς πρῶτον μὲν εἰς τὴν Ὀδυσσέως 

οἰχέαν ἐλθόντες ϑάπτουσι τοὺς νεχρούς, ἔπειτα δὲ καὶ αὐτοὶ 

ὁπλισϑέντες ἐξέρχονται πρὸς τὸν ἀγρὸν Ὀδυσσεῖ πολεμήσον- 
τες, ᾿ϑηνᾶς δὲ βουλῇ φιλιοῦνται χαὶ τὸ νεῖχος χαταπαύ- 
ουσιν᾽ Ὀδυσσεὺς δὲ | εἰς Εὐρυτᾶνας | ἔϑνος Ηπείρου. ] χατὰ ΑἹ. 199 10. 

χρησμὸν ἐλθὼν ϑύει τὰ νενομισμένα γχαὶ γηραιὸς ἄγαν 

ὑποστραφεὶς χτείνεται ] παρὰ Τηλεγόνου, τοῦ ἐχ Κίρχης αὐτῷ 
γεγνηϑέντος υἱοῦ [. χαὶ τὰ μὲν χατὰ τὸν ᾿Οδυσσέα οὕτως ἔχει. 

820 ὁ δ᾽ αἰνόλεχτρον᾽ περὶ ἸΠενελάου ὅ λόγος. 5588 
ὁ γὰρ “υχόφρων ἀχολουϑῶν Ἡροδότῳ (11 115) τὴν ᾿Ελένην 
φησὶ μὴ ἐλϑεῖν εἰς Ἴλιον, ἀλλ᾽ ἁρπαγεῖσαν ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου 
ἀπελϑεῖν μετ᾽ αὐτοῦ εἰς ΑἌἜ[Ἄἴγυπτον, ἔνϑα ὃ Πρωτεὺς βασι- 

λεύων ἀφείλετο αὐτὴν ἀπὸ ᾿4λεξάνδρου. ττορϑηϑείσης δὲ 
τῆς Τροίας χαὶ μὴ εὑρεϑείσης τῆς “Ἑλένης ἐχεῖσε τότε ὃ 

Πενέλαος ἐλθὼν πρὸς τὸν Πρωτέα ἔλαβε τὴν γυναῖχα 55" 5 
΄-ς 

12 αὐτῶν 11 82 μετὰ πρωτέως 8 ὅ πρωτεὺς ΟΤη. 8 ἐβα- 
σίλευεν 8. οἵη. Τ' 88 ἀφελόμενος 8 8 εἴληφε 8 

ΑἹ. 797 
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ἐξ ε5 ταὐτοῦ" (0115) 588,. ὁ δὲ ΠΠ]ενέλαος ὃ εὐν τη ς καὶ ἀνὴρ} Ῥ 
ματεύων χαὶ | ζητῶν τὴν ἁρπαγεῖσαν αἰνόλεκτρον (Ρ) 

(Ῥ) πλάτιν χαὶ | γυναῖχα, παρὰ τὸ πελάζειν χαὶ μίγυνσθαι" 

λέγει δὲ τὴν Ἑλένην 8' ματεύων δὲ αὐτὴν πῶς; ἀπὸ κλη- 
ὅ δόνων χαὶ [ φημῶν πεπυσμένος καὶ μαϑών, ποθῶν 

δὲ τὸ φάσμα τὸ πτηνὸν τὸ φυγὸν εἰς αἶϑραν χαὶ εἰς 
τὸν αἰϑέρα ποίους ϑαλάσσης οὐχ ἐρευνήσει μυχούς;: 

Ἑὰἁρπαγεῖσαν᾽ γινώσχεις ὅτι ἡρττάγη ὑπὸ Θησέως χαὶ 

9 ᾿4“λεξάνδρου (θθ25") ὅ.. 

6) 821 {πλᾶτινδ | ἀπὸ τοῦ πλησιάζειν 1. 5) 

822 φάσμα πτηνὸν" τινές φασιν ἐνταῦϑα περὶ τοῦ (ΡῈ) 

εἰδώλου λέγειν τῆς “Ελένης τοῦ δοϑέντος παρὰ Πρωτέως τῷ 
᾿Αλεξάνδρῳ ἀνθ᾽ Ἑλένης αὐτῆς 1 ἐγὼ δέ φημι οὐ χαλῶς 

αὐτοὺς λέγειν. οὐ γὰρ τὸ εἴδωλον τὸ παρὰ Πρωτέως ̓  τῷ 
15 λεξάνδρῳ ἢ δοϑὲν πέφευγεν. εἰς τὸν αἰϑέρα, ἀλλὰ περὶ 

τούτου φησὶ τοῦ συμβάντος ὕστερον τῇ Ἑλένῃ, ὡς Εὐριπί- 
δης ἐν Ὀρέστῃ διδάσχει. χρατηϑεῖσαν γὰρ ὑπὸ Πυλάδου καὶ 
᾿Ορέστου τοῦ ᾿Αγαμέμνονος καὶ μέλλουσαν σφαγιασϑῆγναι διὰ 
τὸ μὴ βοηϑῆσαι αὐτῷ τὸν ΠἹῆενέλαον ἐπὶ τῇ αὐτοῦ ἀτυχίᾳ 
ἁρπάσας αὐτὴν ̓ πόλλων ἀνάγει παρὰ τῷ Διὶ καὶ φαίνεται 
ἹΠενελάῳ καὶ ᾿Ορέστῃ εἰδωλοειδῶς δεικνύων αὐτήν (1091). 

ἡ δὲ ἔννοια οὕτως" ὁ δὲ ΠϊΖἸενέλαος ὃ τόδε χαὶ τόδε ποιῶν, 

ποϑῶν δὲ -- δηλονότι ὕστερον" --- τὸ εἴδωλον τῆς “Ἑλένης 
τὸ ἀναχϑὲν εἰς οὐρανὸν ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος ποίους ϑαλάσ- 
σης οὐχ ἐρευνήσει μυχούς; καὶ ἐν τούτῳ δὲ ὃ “1υχό- 
φρων ἀσάφειαν ἐργάζεται τὰ ὕστερα τοῖς πρώτοις μιγνὺς 

χαὶ τὰ πρῶτα τοῖς ὑστέροις. 
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2 

80 

820 ἐπόψεται" τὴν Κιλι- 
χίαν λέγει 1 53) τὰ γὰρ '΄ἄριμα 
ὄρη τῆς Κιλιχίας εἶναί φασι 
525" Πίνδαρος (ΡῚ 81) χαὶ 52 

Ὅμηρος (Β 188) 53 5 

Ι ϑεάσεται [ πρῶτον τὰ ἴΖρι- 
μα ὄρη τῆς Κιλικίας, ὅπου 
Πίνδαρος χαὶ Ὅμηρός φασιν 

εἶναι τὸν Τυφῶνα" “Ὅμηρος δέ 
φησιν οὕτως 

8. 10 50}. Ατῖϑι. Αὔοἢ. 132 28 508}. Ριμπᾷ. ΡῚ 81. 

10 φηκὲ α 20 φαένεταε --- ψΘΥΒα8 ΕἸΤΙΡ 15 ἴῃ Βαβρ οἴη θυη νοοδίμϑ 

21 εἰδωλωδῶς ὃ γὰ εἰδωλεκῶς γ1ἱ 29 ἌἌρεμκα Ῥτο]].21 80 φησὶ 83 
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εὲν ᾿Αρίμοις 5384 ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι εὐ- 
γάς 52555} εἰγαλίου 588 

826 πέμπελος" ἡ γραῦς, παρὰ τὸ εἶναι τελησίον τοῦ 
Ἐρ (ΕΘ ΕΜ) ϑανάτου ἢ παρὰ τὸ ἘΘ | πέμπεσϑαι εἰς “Ἧιδην] 
Ερ (Ε6 48: “ἘΜ 6609). 

πέμπελον γραῦν" 5855) χαὶ τὴν πάγγηρων γραῦν | τὴν Ῥ 
ἀτιολιϑωϑεῖσαν [. ἀπὸ δὲ μέρους χαὶ τοῦ περιξχομένου τὴν 
Κύπρον ἐσήμανε. φέρεται δὲ ἱστορία ὅτι 

φασὶ τὴν ᾿Αφροδίτην ὀργισϑεῖ- ᾿4φροδίτη ὀργισϑεῖσα | τῷ ““εὶ ϑ' 806 
σαν τοῖς ϑεοῖς ἐλϑεῖν εἰς Κύυ-ἰχαὶ τοῖς ἄλλοις ϑεοῖο, ὥς 

σύρον ἀποχωρισϑεῖσαν αὐτῶν, τινές φασι (ϑ 362), διὰ τὸ 

περὶ τὸ Κάσιον δὲ ὄρος δια-͵ συλλαβεῖν τὸν Ἥφαιστον ἴάρει 
τρίβειν. οἱ δὲ ϑεοὶ ζητοῦντες] συνευναζομένην ὑπεχώρησε 

αὐτὴν ἦλθον ἐν Κύπρῳ καὶ πρὸς Κύπρον χἀχεῖ διέτριβε 
εὗρον γραῦν χαὶ ἐπύϑοντο αὐ-Ἰ περὶ τὸ Καυχάσιον ὄρος. οὗ 
τήν, εἰ οἷδε τὴν ᾿ἀφροδίτην"} δὲ ϑεοὶ ἐρευνῶντες ἐχεῖσε αὐ- 
ἡ δὲ ἔδειξε τὸν τόπον, ἔνϑα) τὴν εὗρον γραὸς ὑποδειξάσης 
ἦν χεχρυμμένη. ὀργισϑεῖσα δὲ τὸν τόπον, ἔνϑα ἦν χεχρυμμέ- 
ἡ ᾿Αφροδίτη ἀπεμαρμάρωσεν νη, ἐρωτηϑείσης παρὰ τῶν ϑε- 
αὐτὴν χαί φασι μέχρι τοῦ νῦν] ὥν, εἰ οἶδε, ττοῦ ἐστιν ᾿ζφρο- 
ἵστασϑαι τὴν στήλην 585 αὐ-] δίτη. ἣν ̓ ἡφροδίτη ὀργισϑεῖσα 
τῆς 8). ἐμαρμάρωσε καὶ μέχρι τοῦ νῦν 

ἵσταται ἡ στήλη αὐτῆς ἐχεῖσε. 
827 ᾿Ερεμβῶν" ὋἙλλανιχός φησι τοὺς Ἐρεμβοὺς τεερὶ 

᾿ 

᾿ 

τὰς τοῦ Νείλου δοὰς οἰχεῖν (ΕῊΘῚ 660). 5585. || γένος δὲ ᾿4ρά- ἐοι, ὃ 84 (Ὁ 
βων εἰσὶν οἱ ᾿Ἐρεμβοὶ οἱ χαὶ Τρωγλοδύται | "χαὶ" ᾿Ιχϑυοφά- 
γοι χαλουμένοι ὁ Τ ὧν τὸν βίον πλατέως ὃ Διόδωρος γρά- 
φει (ΠΙ 16) Τ, ᾿Ερεμβοὶ δὲ" λέγονται ὅτι ἐν τῇ ἔρᾳ ἤγουν 
τῇ γῇ βαίνουσιν" ὑπὸ γὰρ τὴν γῆν χαὶ τρώγλας οἰκοῦσι. ἢ 

828 προβλῆτας δὲ εἶπεν ἀκτὰς διὰ τὸ τραχὺ 585 χαὶ 
δύσχολον 8 τοῦ τόπου 55) ὅϑεν χαὶ | μισεῖσϑαι ὑπὸ τῶν ναυ- 
τῶν |. 8 

24 ἼΒ0Ι. δ 84 (ἘΜ 3104) 

2 εἰναλέου ἴογῖαββθ 6 800. 827 ναυβάταις ἠχϑημκένας γρβίαϊ 
8 Ἀαηέλας τοῦ οι. Εα 100 ὡς --- - συνευναζομέβην ΟΤη. 6 
12 καυκάσιον 83 οἵ. 50}. ὕοΥρ. Β Χ 18 'Ῥχοΐαρὶε ἴῃ τηοπίϊβ Οδβὶϊ δι! γαθ᾽ 

160 περὲ --- ὄρος ΟἿη.5 16 εἶδε 83 

Ὶ 
; 
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829 Πύρρας ἄστυ ] τὴν Βύβλον | λέγει, ἥτις ἐστὶ τῆς 

Ι Φοινίχης Ι. Πύρρα δὲ Θείαντος ϑυγάτηρ ἐγένετο. αὕτη 

ἐρασϑεῖσα τοῦ πατρὸς καὶ λάϑρα 588 55 

γενομένης τῆς μίξεως γνοῦσα 
ὅ αἰσθόμενον τὸν πατέρα ὡς 

ἔγχυον γενομένην ηὔξατο τῇ 
᾿Ἷφροδίτῃ μήτε εἰς ζῶντας 
εἶναι μήτε εἰς ϑανόντας, ὅϑεν 

μετέβαλεν. αὐτὴν εἰς τὸ δέν- 
10 δρον τὸ ἐξ αὐτῆς | μυρσίνην . 
(Ὁ) τῶν δὲ μηνῶν τοῦ τοχετοῦ συμ- 

πληρωϑέντων χαὶ τοῦ φλοιοῦ 

διαρραγέντος ἀπεχύησε τὸν 
ἥδωνιν, ὃν ἰδοῦσα ἐφίλησεν 

15 ἡ ̓ Αφροδίτη. μύρραν δὲ «Αἰο- 

λεῖς τὴν σμύρναν λέγουσιν" 
ὅϑεν χαὶ πιϑανὸν χαὶ τὸ μύ- 
ρον εἰρῆσϑαι. 555 

μιγεῖσα αὐτῷ καὶ ἔγχυος γενο- 
μένη αἰσϑομένου τοῦ πατρὸς 
τοῦτο ηὔξατο | τοῖς ϑεοῖς ] εἰς 
ἑτέραν φύσιν μεταλλαγῆναι 
ἤτοι μήτε μετὰ ζώντων εἶναι 
μήτε μετὰ τεϑνεώτων, ὅϑεν εἰς 

δένδρον αὐτὴν μετέβαλον τὸ ἀπ᾽ 
αὐτῆς λεγομένον μύρραν ἤτοι 
σμύρναν αἰολιχῶς, ὅϑεν χαὶ 
τὸ μύρον χαλεῖται. μὴ γὰρ 
ὡς οἱ μωροὶ χαὶ σὺ τὴν μύρ- 
ραν μυρρίνην ἤτοι μυρσίνην 
γομίσῃς. ἔοὕτω δὲ" μεταβλη- 
ϑείσης αὐτῆς εἰς μύρραν χαὶ 

ἐφεστῶτος τοῦ χρόνου τοῦ 
τοχετοῦ χαὶ διαρραγέντος τοῦ 

Ὧ0 φλοιοῦ ἀπεχύησε τὸν “ἄδωνιν, ὃν ἡ ᾿ἀφροδίτη ἰδοῦσα ἐφί- 

λησε χαὶ ἀνδρωϑέντος ἐραστὴν ἔσχηχε. ' 

888 χραντῆρι τῷ ὀδόντι ] πτέλας δὲ ] ὃ κάπρος 

Ρ παρὰ “Ἅ“ἐλεξι 1. 8 

881 Σχοινηΐδι᾽ Σχοινηὶς χαὶ ᾿ρέντα χαὶ Ξένη ἐπί- 

2ὅ ϑέτα τῆς ᾿Αφροδίτης 5525554 Ι] Γαύας δὲ ὁ ΄άδωνις παρὰ 

Κυπρίοις | καλεῖται. 5538: ᾿δωνις δὲ ὃ Κύτιριος χατά τινας 
Κινύρου παῖς ἦν ] τοῦ Κυπρίων βασιλέως | χαὶ οὐ Θείαντος 

8 κήτε --- ϑανόντας Απί. 1λὉ. 84 

8 ἠράσϑη 8 
γενομένη 83 

12ν ὅϑεν ---ο καλεῖται 180. 011, 6 

11 καὲ Ογη. 88 πεστὸν 583 85 

δ᾽ 5ἱρῖίο νοοΐβ καὶ αὐάίαϊῃ 8 καὶ 89 
10 ἐξ αὐτῆς | καλούμενον 88 

60. ἔγκυος 

μύρραν 8 οἷ. 1δν οὐ 

16 αἰτωλοὶ 83 οἵ, 64]. ΧΙΧ 125Κ 
τὸ ΟἿ. 8 μύρραν 8. μύρον σμύρ- 

νον καὶ σμύρναν 88 μύρον σμύρναν καὶ σμύρνην 85 οἷ. ΑἸἢ. ΧΥ͂ 0688. 
28 λέλεξι, οἵ. πού. δα Ῥ. Κίλεξε τἰαοϊΐο ἴῃ Ῥ Βδοῆ. οἵ. Η68. πτελέα (ΑΙ. 8898) 

24 σχοινὶς Τ' 

ΑΡ. ΠῚ 184 

ΑΡ. ΠῚ 182 
“Δ 20 βαρχ.: 
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ἐξ οὗ ᾿Αφροδίτη γεννᾷ Πρίαπον δυσειδῇ χαὶ βαϑυαίδοιον. ἘΜ 95: 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

ἡ γὰρ Ἥρα ἔγχυον οὖσαν αὐτὴν μεμαγευμένῃ χειρὶ ἁψαμένη 
ἐποίησε τοιοῦτον γεγγῆσαι. 
μουσόφϑαρτον δὲ εἶπε τὸν 
“ἥδωνιν 558858| ἐπειδὴ αἱ μοῦ- 
σαι  δυσπετοῦσαι κατὰ τῆς 
᾿φροδίτης, ὅτι “ταρεσχεύασεν 
αὐτὰς εἰς ἔρωτα ἐλϑεῖν χαὶ 
πολλὰς ἐξ αὐτῶν ἐποίησε τε- 

τοχέγαι | ἀπέχτειναν ] τὸν ἐρώ- 
μενον αὐτῇ “ἄδωνιν. ἤσαν γὰρ 
μέλος χυνηγεσίας τερτῖγόν, ὃ 

δὲ ἀχούσας ἐχαυνώϑη χαὶ ὥρ- 
μησεν ἐπὶ χυνηγεσίαν, ἔνϑα 
ἀναιρεῖται ὑπὸ συός. οἱ δέ 
φασιν ὑπὸ “ἄρεως ἐν τῷ πο- 

αἱ μοῦσαι τῇ πρὸς ᾿Αφροδί- 
τὴν ὀργῇ φερόμεναι, διότι 
πολλὰς αὐτῶν εἰς ἔρωτα κι- 

γήσασα ἔπεισεν ἀνδράσι μι- 
γῆναι χαὶ τεχεῖν | οἷον Καλλιό- 
σπηὴν ἐξ Οἰάγρου τεχεῖν Ὀρφέα 
Ι χαὶ Κυμόϑωνα 51 Ὁ} Τερψι- 
χόρην ἐχ Στρυμόνος Ῥῆσον 
Κλειὼ δ᾽ ἐκ Πάγνητος “νον 
54 [ τὸν ἐρώμενον αὐτῇ .Αδω- 
γιν ἀπέχτειναν. μέλος γὰρ χυ- 
γηγεσίας ἦσαν τερπνὸν χαὶ τὸν 
ἐραστὴν ᾿ηφροδίτης άδωνιν 

λέμῳ. 588 ἀχούσαντα ποιήσασαι τυφζω)- 
ϑῆναι ὥρμησαν ἐπὶ χυνηγεσίαν | Ἄρης δὲ ὃ ϑεὸς ἀντεραστὴς 
ὧν “φροδίτης εἴτε μεταμορφώσας ἑαυτὸν εἰς χοίρου μορ- 
φὴν εἴτε τιρὸς χοῖρον ὁρμήσαντα τὸν “ἄδωνιν αὐτὸς ἐναντίος 
ἐλθὼν αὐτὸν ἀναιρεῖ. χαὶ τὸ μὲν ᾿δώνιδος αἷμα χαταρρεῦ- 
σαν τὴν ἀνεμώνην λευχὴν οὖσαν πρότερον ἐρυϑρὰν ἀπειργά- 
σατο" περὶ γὰρ ἀνεμώνην τὸν ᾿άδωνιν πεσεῖν ἔτυχεν. ᾿άφρο- 
δέτη δὲ τὸ πάϑος μαϑοῦσα γυμνοῖς περιτρέχουσα τοῖς ποσὶν 
ἢ ἐλεεινὸν ἢ ὠλοφύρετο, ἀχάνϑαις δὲ χαὶ αὐτὴ δοδωνιᾶς ἐμ- 
παγεῖσα τῷ χαταῤρεύσαντι αἵματι τὸ ῥόδον ἐρυϑρὸν ἀπειρ-. 
γάσατο. 

881 ἐῬΓαύας ἐτυμολογεῖται ὃ νεχρὸς παρὰ τὸ γῇ αὖ- 
εσϑαι᾿ οἱ γὰρ νεχροὶ τῇ γῇ ξηραίνονται “ “ἐρυμνὸν ἄστυ 
λέγεται τὸ | ἰσχυρὸν παρὰ τὸ ἐρύειν χαὶ φυλάττειν | τοὺς 
μένοντας ἐν αὐτῇ Σχοινίδιε ὅτι] ἡ σχοῖνος βοτάνη 
μασσομένη τοὺς ὀδόντας μὲν χαϑαίρξι, κινεῖ δὲ πρὸς ἀφρο- 
δίσια 1 ̓ Ἰρέντα δὲ λέγεται, ὅτε β΄ ξένους ἁρμόττει πρὸς 

100 κυϑρόϑωνα ἃ κυμόϑω γ2 

28 καύηξ 51 σχοῖ- 

82 κασσωμένη οοπέπα!δ οὕτα 

κινεῖ οοπίπαϊς οαπὶ τέρμενϑος ἴθ. 91 

πὸ ἐποέησεν 6 9 αὐτῆς 53 

14 κυνηγεσέας. 8 110. χαυνω ϑῆναε ὃ τὰ" ΟἿ]. 6 

γος οοῃΐαα᾽ῦ οαπὶ σχῖνος, Ὠ1ο5ο. 1.1, 89 

ῥητένη σχενένη ἴὉ. 90 

(ἔβοι. Αρυῦς 
4.939) 

508. Εαγ, ΠῚ 
Ρ. 888,5. 

10. ἡ. 82ὅς 

Ἔ 

ΕΟῸ 2100. 

ἘΌΙΟΒΟ. ἅ6 
τηϑύ. τηρᾷ. Γ 

89---91 
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μίαν συνάφειαν γαμιχήν, Ξένη δὲ, ὅτι φιλοποιεῖ. ἡ δὲ σύν- 
ταξις οὕτως" ἐπόψεται ὃ Πἤενέλαος τόδε καὶ τόδε γχαὶ τὸν 

τάφον τοῦ Γαύαντος τὸν μουσόφϑαρτον -- περιφρα- 
στιχῶς τὸν ἄδωνιίν --- τὸν χλαυσϑέντα καὶ ϑρηνηϑέντα 
τῇ ᾿Αφροδίτῃ τῇ τοιᾷδε χαὶ τοιᾷδε, ὅντινά ποτὲ ΄ἄδωνιν 
ἔχτεινέ ποτε ὃ πτέλας χαὶ [ ὃ χάπρος | ἐν χραντῆρι 

χαὶ [ ὀδόντι 1 λευκῷ. ἐκ τοῦ εἰπεῖν δὲ ὅτι ἐπόψεται τάφον 
᾿ἀδώνιδος ἤτοι τὸν 'ἄδωνιν τὸν τόττον λέγει, ἔνϑα χεῖται ὃ 
᾿ἄδωνις | ἢ τὴν Βύβλον ἢ τὴν Κύπρον" χαὶ ἐν τῇ Βύβλῳ 
γὰρ ἦν "άδωνις χαὶ ἐν τῇ Κύπρῳ | ἕτερος Ὑ ᾽΄άδωνις ὁ Κινύ- 
ρου ] ἅπερ ἀχριβῶς τινες οὐχ εἰδότες συγχέουσι τοὺς νέους 

τέως οἱ μὴ γινώσκοντες τὸν Π]ύρρας ᾿ἄδωνιν Βύβλιον εἶναι, 
τὸν δ᾽ ὃν εἴπομεν Κύπριον. [ νῆσον ᾿Α΄δώνιδος τὴν Κύπρον 
φησίν. 1] ἔστε δὲ χαὶ τοῦτο γαχόπλαστον τὸν τάφον χαὶ 
μουσόφϑαρτον λέγειν᾽ οὐ γὰρ ὁ τάφος, ἀλλ᾽ ὁ ἴἥδωνις 
ὑπὸ ἸΠουσῶν ἐφϑάρη. , 

884 Κηφηνέδας | τοὺς Αἰϑίοττας ἀπὸ Κηφέως τοῦ 

βασιλέως αὐτῶν | λέγει δὲ τὰς Αἰγυπτίων | πόλεις. χηφῆ- 
γες δὲ λέγονται χαὶ εἴδη μελισσῶν, αἵτινες. ἐπειδὰν ἴδωσι 
τὰς μελίσσας τὰ χηρία συμπηξούσας, ἐπέρχονται χαὶ ἐσϑί- 

ουσιν αὐτά. 53 ἐπόψεται δὲ ϑεάσεται δὲ καὶ τὴν 
Αἰθιοπίαν" τύρσιας γὰρ Κηφηΐέδας | τὰ τείχη καὶ τὰς 

πόλεις λέγει ] τοῦ Κηφέως]. ὃ δὲ Κηφεὺς ὅ τῆς ᾿Αν- 
δρομέδας πατὴρ ] βασιλεὺς ἦν ἐϑιόπων 1. πρόσχες δὲ μὴ 

οθδι. 21 

10. 25 

Ρ 

ΒΆΡΓΙ.17 

γράψης Κηφηνίέδας ὡς οἱ πολλοὶ λέγοντες Κηφῆνας τοὺς. 

«ὐἰϑίοπας λέγεσϑαι, ἀλλὰ Κηφηέδας τύρσεις ἀπὸ τοῦ 

Κηφεύς Κηφέως Κηφείδες χαὶ ἐχτάσει Κηφηίδες ὡς Χρυ- 
σηΐδες (Α686}. Αρ. 1398). «Ἡρόδοτος γὰρ Κηφῆνας καὶ ᾿4ρταί- 
ους ἔϑνη Περσῶν εἶναι λέγει (ΥἹ1 61), οὐχ .«1ἰϑιόπων. 

ς 885 “αφρίου" ["«“άφριος 532588 ὁ φιλόξενος, λέγει 
Ρ δὲ 525, τὸν Ἑρμῆν" 52555,. φασὶ δὲ ὅτι 5325) ἐν “ἐϑιοπίᾳ 
“Ἑρμῆς φυλάττων χατὰ βουλὴν τοῦ Διὸς τὴν ᾿Ιώ, ἵνα μὴ 
βλαβῇ ὑπὸ τῆς Ἥρας, χαὶ διψήσας ἐλάχτισε τὴν γῆν χαὶ 

20 50ῃ.. Ηθ5. 1 804 (ΕΜ 52448) 

14 φασὶν 11 11 ϑίορῃ. Ἰόπη 88815. 11 ΤΟΟΙΡΟΙΘ ΠΟΠ ΔΒ5. ΒΌΠῚ 

οἵ. 2θ814. Οοη. 40 20 ἀπέρχονται 83 εἰσελϑόντες ἘΜ ἐκλαϑόντες 50}. 

Η65. 81 ὁ ἑρμῆς 83 
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ἀνέδωχεν ὕδωρ, ὅϑεν χαὶ Ἑρμοῦ πτέρνα καλεῖται | 5) 55 

Ἐ ὡς ] Πηγάσου χρήνη ] καὶ ὡς [ Σχάμανδρος ποταμός ]." Ηδ8. Θ6 οὶ 
ἄλλως. ἙἝἭ ρμέου" οἱ μὲν πάντες τὸ μαι δίφϑογγον γρά- 3 : 
φουσιν, ὡς ἔοιχεν οὐχ εἰδότες διαφοράν" ἐγὼ δὲ ἕρμα ἕρ- 
μαιον τὸ εὕρεμα χαὶ ἡ γενιχὴ ἑρμαίου τοῦ εὑρέματος δί- 

φϑογγον γράφω, Ἑρμέου δὲ ποδὸς τοῦ ἙἭ ρμαϊχοῦ ψιλόν, 
ὅτι ἐχϑλέίψει τοῦ κ᾿ γέγονεν. 

886 δεισσάς τὲ πέτρας" Κηφέως τοῦ Αἰὐϑιόττων Ἀν. Ὀ15].11 48 
βασιλέως καὶ Κασσιεπείας γίνεται παῖς ᾿Ανδρομέδα. ἐριζού- 
σης δὲ τῆς Κασσιεπείας περὶ κάλλους ] τῇ Ἥρᾳ ἢ χαϑ᾽ ἐτέ- 
ρους Τ' ταῖς Νηρηΐσιν ὃ Ποσειδῶν αὐτῶν τταραχλήσει ἔττεμιμε 
χῆτος, ὃ τὴν Αἐϑιοττίαν ἐλυμαίνετο. ὅ Κηφεὺς δὲ χρησμοῦ 
δοθέντος τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα τὴν ᾿Ανδρομέδαν πρὸς βορὰν : 

ἔδωχεν ἐχριφῆναι τῷ γχήτει χαὶ [ περὶ πόλιν ΑἸ ἐϑιοτείας γ (ΕΜ 478:4) 
᾿Ιόπην | δεσμοῖς σιδηροῖς δεσμοῦσιν αὐτὴν πρὸς ττέτραν τινά. 
Περσεὺς δὲ τῷ τότε χαρατομήσας τὴν γοργόνα περὶ τούσδε Ε 

τοὺς τόπους διήρχετο χαὶ τὴν ᾿Ανδρομέδαν οἰχτείρας ἢ δεί- 1,6. ἃ. ἄοτα.. 
χγυσι τὴν χεφαλὴν τῆς γοργόνος τῷ χήτει χαὶ ἅμα ἑλχύσας 35 Ἷ 

Ι τὸ λογχοδρέπανον 1 ὃ μὲν μέρος τοῦ κήτους ἐποίησε λέϑιυ- Μαὶ. ν. 41 
γον, ὃ δὲ ἀπέχοψε  χαὶ τὴν χόρην δυσάμενος ἔγημεν. ὅτε δὲ 
περὶ ᾿Ιόπτην τὰ χατ᾽ ᾿Αἰνδρομέδαν ἐγεγόνει, ᾿Δριστείδης (808. 
ὑπ. τ. τ. 2083) μαρτυρεῖ χαὶ Διβάνιος (ΤΥ 1109 Β) χαὶ Προ- 
χόπιος (1 19 ν. 10020) χαὲὶ ᾿Ιώσηττος (Ὁ. 7. ΠΠ 420) χαέ τις ἀπ᾽ 
αὐτῶν οὑτωσὶ λέγει" πόλις Ιόπη τῆς ᾿Ανδρομέδας τὸ ἢ 
δεσμωτήριον, ἄλλος δέ τις πάλιν φησὶν ὅτε ἐχεῖ ἡ Ἰὼ Ὁ 
τὸν Ἄἤργον νιχήσασα ἄνϑρωπος γέγονε. Ἐ δ᾽ χέπε- Β0Ε., Ατ. ΡΙ.Ὁ 
φος ζῶόν ἐστι ϑαλάσσιον πτερωτόν, ἀφρῷ ἀγρευόμενον νῦν» 9535.»ϑὃϑ 
δὲ χαταχρηστιχῶς χέπφος τὸ χῆτος λέγεται." 

838 τὸν χρυσόπατρον ἢ τὸν Περσέα |. ἡ δὲ ἱστορία Ῥ 

τοιαύτη "" [ ̓ Αχρισίου τοῦ ᾿Αργείων βασιλέως καὶ Εὐρυ- Ἀν. Ὀ10].119. 
δίκης 1 τῆς Εὐρώτα ϑυγατρὸς | γίνεται ϑυγάτηρ Ζ4͵΄ανάη, ἨΠ 116 
ἣν ᾿Αχρίσιος ὅδ᾽ πατὴρ | σιδηροῦν 1 ποιήσας ϑάλαμον ΤΙ 84 
ἐνέχλεισεν 1] ὅπως τούτῳ τῷ τρόπῳ μείνῃ παρϑένος Τ΄ ἐχ χρη- 

0 ἑρμειακοῦ ὃ γὩ ἑρμιακοῦ γ1 14 περὲ --- Ἰόπὴν δυᾷὶία, ΠΟΠ ἥδε 

Ἰροῖα (Ῥϑυβ. 1Υ̓ 889 8}}) τοξοτί, ῬΙῸΪ]. ὃ οχίυ. 21 ᾿Δριστεέδης --- Ἰώση- μἰ ϑ 
πος 28 πυρδίαῦ ἀν 
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σμοῦ γὰρ ἠχηχόει ἀναιρεθῆναι ὑττὸ τοῦ ἐξ αὐτῆς γεννηϑέν- 

τος. Ζεὺς δὲ, ὡς ληροῦσιν, εἰς χρυσὸν μετατρέψας αὐτὸν 
χαὶ χυϑεὶς διά τινος ὀπῆς ἐμίγη αὐτῇ 1 ἡ δὲ ἐν γαστρὶ ἔσχε 
τὸν Περσέα. ὅπερ γνοὺς ὃ ταύτης πατὴρ ἀνέμεινε ταύτην 
τεχεῖν Τ τεχοῦσαν δὲ σὺν τῷ βρέφει ἐμβαλὼν λάρναχι ξυλένῃ 
εἰς τὴν ὑποχειμένην ἔρριψε ϑάλασσαν, ἥτις πρὸς Σέριφον 
νῆσον ἐξηνέχϑη μίαν οὖσαν τῶν Κυχλάδων | ἧς ἐβασίλευε 
Πολυδέχτης υἱὸς 1 Ποσειδῶνος ἡ Τ' χαὶ Κηρεβίας ἡ Τ' ἀδελφὸν 

ἔχων Δέίχτυν, ὃς 4έχτυς | ὡς ἴδιον παῖδα τὸν Περσέα ἐπίαι- 

δαγώγει χαὶ τῆς ΖΦΙανάης ἐπεμελεῖτο 1. ὃ δὲ Πολυδέχτης 
ἐβίαζε Δανάην, μὴ δυνάμενος δὲ συγγενέσϑαι αὐτῇ τοῦ Περ- 

σέως ἤδη πρὸς ἥβην ἐλαύνοντος σπτλάττεται ὡς ἔδνων χρείαν 
ἔχει πρὸς γάμον ᾿Ιπποδαμείας τῆς Οἰνομάου χαὶ | ἄλλον ἄλλο 
τῶν φίλων αἰτεῖ, Περσέα δὲ πέμττει ἐπὶ γοργόνας δειροτομῆσαι 

τὴν ΠΠέδουσαν καὶ τὴν χεφαλὴν αὐτῷ ἐνεγχεῖν 1 ὡς τῇ Ἱπποδα- 
μείᾳ δοίη. τοῦτο δ᾽ ἐπραγματεύετο, ὅπως τοῦ Περσέως ὑπὸ 
γοργόνων ἀναιρεϑέντος αὐτὸς ἀδεῶς τῇ 4΄ανάῃ συγγένοιτο . 
ταῦτα δὲ λῆρος" Πολυδέχτης γὰρ γ΄ ἦν γενεὰς πρότερον 
“Ἱπποδαμείας. τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὕτως ἔχει τέως μυϑιχώτερον, 
ἀλληγοριχωτέρως δὲ εἶπον χατ᾽ ἀρχάς (116). χαὶ ὅτι μὲν 
ἐβίαζεν ὁ Πολυδέχτης τὴν Δανάην, ἤδει καὶ ὃ Περσεύς Τ ἐπεὶ 
δ᾽ ἡ Π]έδουσα ] γυνὴ οὖσα Πισίδου | τῇ ᾿4“ϑηνᾷ πρὸς χάλλος 
ἀντήριζεν, ᾿4ϑηνᾶ τὸν Περσέα χατ᾽ αὐτῆς ἔπεμψεν | ὑπο- 
γράψασα χαὶ ὑποδείξασα τούτῳ ἐν ζωγραφίαις τὴν γοργόνα 

περὶ πόλιν τῆς Σάμου “]ειχτήριον χληϑεῖσαν ἀπὸ τοῦ ὕπο- 
δειχϑῆναι ταῦτα αὐτῷ 1 ἐλθὼν δὲ παρὰ τὰς Φορχίδας πρῶ- 
τον τήν τὲ Πεφριδὼ καὶ τὴν ᾿Ενυὼ τὰς ἐχ γενετῆς γραῦς, 
ἀδελφὰς δὲ τῶν γοργόνων, ἔλαβε πταρ᾽ αὐτῶν τὸν ἕνα ὀφϑαλ- 
μὸν αὐτῶν χαὶ τὸν ἕνα ὀδόντα, ὃν μόνον εἶχον χατ᾽ ἀμοι- 
βήν, καὶ οὐ πρότερον αὐταῖς ταῦτα ἔδωχεν, ἕως ὡδήγησαν 
αὐτὸν πρὸς νύμφας. χαὶ λαβὼν τὰ τιτερωτὰ τῶν νυμφῶν 
πέδιλα χαὶ χίβισιν ἤτοι σπτήραν | ἢ χιβωτὸν Τ' χαὶ τὴν χυνέαν 
τοῦ Ἅδου χαὶ παρ᾽ Ἕρμοῦ ἀδαμαντίνην ἅρπην ἔχων | καὶ 
παρὰ τῆς ᾿4ϑηνᾶς χάτοτιτρον Τ πετόμενος ἦλϑεν ἐττ᾽ αὐτὰς 

 μεταστρέψαι αῷ ς»ϑΑ.8 εἰηρεβέας ἃ κηρεμέαβ ν2 κορεμέας γνΊ ΥὴἾ ἴρ86 
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τὰς γοργόνας ἐπ᾽ Ὠχεανὸν οὔσας ] περὶ πόλιν ᾿Ιβηρίας τὴν 56ι. Ἠε5. Θ᾽ 
Ταρτησόν | αἵτινες δραχοντοφόλιδας εἶχον χεφαλάς, συῶν 
μεγάλων ὀδόντας, χεῖρας χαλχέας χαὶ πτέρυγας, αἷς ἐττέτοντο. 

οὕτως γοῦν πετόμενος ἐπ᾿ αὐτὰς ἐλθὼν χαὶ χοιμωμένας 

εὑρὼν χαρατομεῖ τὴν Πέδουσαν | ἐν τῷ γχατότττρῳ βλέτπτων, ὙΤαιο. 1. 1. 
οὐ πρὸς αὐτήν" ἦ γὰρ ἂν ἀπελιϑώϑη ἰδὼν αὐτήν [" αἱ δὲ 
λοιπαὶ αὐτῆς ἀδελφαὶ ϑρῆνον μέγαν ἐχώχυον ἐχ τῶν πολλῶν 
αὐτῶν ὀφιωδῶν “χεφαλῶν" ἐχπέμπουσαι συριγμόν, ἐξ ὧνττερ 
᾿ϑηνᾶ κατὰ Πίνδαρον τὸν αὐλητιχὸν χαλούμενον σπτολυχέφα- 
λον εὗρε νόμον (ΡΙπᾷ. Ῥ ΧΙ 14. 84) [. Περσεὺς δὲ τότε τῇ 42 
στήρᾳ τὴν χεφαλὴν ϑεὶς χαὶ χατὰ νώτου φέρων αὐτὴν ἐπο- 

ρεύετο. ἐλθὼν δὲ χαὶ πρὸς «ἰϑιοπίαν, ὡς ἔφην, τὴν ᾿αάνδρο- 
μέδαν τοῦ χήτους 1 ἐρρύσατο | καὶ λαβὼν γυναῖχα ] ἔσχε παῖδα Ῥιπᾶ. ῬΧΠ, 
Πέρσην ἐξ αὐτῆς χαὶ χαταλείπει παρὰ Κηφεῖ | τὸν δὲ Κηφέως τὐα ίφεν. 
ἀδελφὸν Φινέα προμνηστευόμενον ᾿Ανδρομέδαν χαὶ αὐτῷ ἐτει- 44 
βουλεύοντα ἀπελέϑωσε δείξας τὴν γοργόνην, αὐτὸς δὲ σὺν 
᾿Ανδρομέδᾳ ἦλϑεν εἰς Σέριφον. εὑρὼν δὲ τὴν μητέρα μετὰ 
τοῦ Δίχτυος προσπεφευγυῖαν ἐν τῷ ναῴφ διὰ Πολυδέχτην.. ᾿ 
ἐλθὼν περὶ τὴν οἰχίαν τοῦ Πολυδέχτου χαὶ συμπόσιον Ῥιπᾶ. 10. 24. 

λαμπρὸν  ἐφευρὼν δείξας τὴν γοργόνην πάντας ἐλέϑωσε, ' 
τὴν δὲ βασιλείαν 4Φίχτυι δίδωσι, τὰ δὲ τῶν νυμφῶν πέδιλα 
χαὶ τὴν δου χυνῆν ἙἝἭ»ρμῆς παρ᾽ αὐτοῦ λαβὼν τοῖς ἰδίοις 
δεσπόταις παρέδωχε, τὴν δὲ χεφαλὴν τῆς γοργόνος Περσεὺς 
παρέσχε τῇ .Αϑηνᾷ, ἡ δὲ πρὸς τὸ μέσον τῆς ἰδίας ἀσπείδος 
ταύτην ἀνέπηξεν [. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι ἐπὶ τοῦ χόσμου, οὗ 

περὶ τὸ στῆϑος εἶχε, ταύτην ἐνέπηξεν, ὅϑεν χαὶ ἀπὸ τῆς ἶ 

γοργόνος καὶ ὃ ἐπιστήϑιος “ἐχεῖνος ἢ τῆς ᾿“'ϑηνᾶς χόσμος 

γοργόνιον ἐχλήϑη (" ῬΙαῦ. ΤΉΘπι. 10). [ ὃ Περσεὺς δὲ σὺν ᾿Δν- "41 ἷ 
δρομέδᾳ καὶ τῇ μητρὶ 4ανάῃ ἔσπευδεν ἐλϑεῖν εἰς “4ργος 
πρὸς ϑέαν ᾿ΑἸχρισίου, ᾿Αχρίσιος δὲ τὸν χρησμὸν δεδοιχὼς εἰς ᾿ 

[ Πέλαγος ΤΎ ἀνεχώρησεν. Τευταμίδου δὲ τοῦ “αρισσαίων Ἐπ 
βασιλέως πένταϑλον ϑέντος ἐπὶ τῇ τοῦ πατρὸς τελευτῇ 

Περσεὺς ἀγωνιζόμενος δίσχῳ βαλὼν τὸν ΦΑχρισίου πόδα ᾿ 
ἄκων αὐτὸν ἀναιρεῖ καὶ πενϑήσας ἔϑαψεν ἔξω τῆς πόλεως. ἜΝ 
πρὸς δὲ Π]εγαπένϑην τὸν Προίτου ἐλθὼν αὐτῷ "μὲν" δέδωχεν 48 Ὑ 

ΕἸ 
᾿ ᾿ 

πόνον ΣᾺ ἽΝ 

8 μεγάλους 11 ΑΡ. πτέρυγας χρυσᾶς 6Χ ΑΡ. ἃ 15 προμνηστευ- 

σάμενον 11 28 ἀπέδωκε 11 ΑΡ. 20 ἐνέπηξεν 11 81 πελαγέαν ὁ 

πελασγέαν ἃ οἷ. ΑΡ. 

τος τ σία τς ον μενοδυ ὅθι χε ν- 
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ἐδίαν βασιλείαν τὴν “ἄργους ἀρχήν, αὐτὸς δὲ ὃ Περσεὺς τὴν 
Τίρυνϑα χατέσχε, τὴν ἐχείνου βασιλείαν ἢ. σιροσέχτισε δὲ 
ἹΜίδειαν χαὶ Πῆυχήνας, ἔνϑα καὶ ἑτέρους παῖδας ἐξ ᾿Ανδρο- 
μέδας γεννᾷ, ᾿4λχαῖον, Σϑένελον, Ἕλειον, ΠΖήστωρα, Ἢλε- 

ὅ χτρύονα χαὶ [ Γοργοφόντην ἡ Τ' τοῦ ἑτέρου υἱοῦ αὐτοῦ Πέρ- 
σου χαταλειφϑέντος, ὡς εἴπομεν, ἐν ΑἸἐϑιοπίᾳ παρὰ τῷ 
πάτύπῳ Κηφεῖ. ἢ} 

888 χρυσόπατρον τὸν Περσέα λέγει 58 τὸν ἀπὸ 
“]ανάης 55. χρυσῷ γὰρ ἀπειχασϑεὶς 5258 ὁ Ζεὺς 52 ἔφϑειρε 

10 τὴν Ζανάην 5288 ἐχ τοῦ στέγους εἰσελϑὼν 58 ἐξ ἧς γεννᾶται 
528, τὸν χρυσόπατρον᾽" εἶπον τὴν ἱστορίαν ἢ. Τ' 

889 ἄρσενα μὲν ] διὰ τὴν 
ἀνδρείαν ] ἀρβυλόπτερον 
δὲ [ διὰ τὸ ἐν τοῖς ποσὶ τιτερὰ 
ἔχειν [ ὥς φησιν Ἡσίοδος (Α 
220) 5535 ταῦτα δὲ εἶπε 58 διὰ 
τὴν ταχύτητα᾽ ἡπατουργὸν 
δὲ, διότι χαϑὼς ὁ ᾿Ἡραχλῆς 
χατετόϑη ὑττὸ τοῦ χήτους, οὕ- 
τως χαὶ ὃ Περσεὺς 5855 ὑπὸ 
τοῦ χήτους 53 χαταποϑεὶς ἐλά- 
χ[ε]εσε τὸ ἧπαρ αὐτοῦ χαὶ ἐξή- 
λατο καὶ ἔσωσε τὴν ᾿Ανδρομέ- 

δαν 855, (ἀρβυλόπτερον) 
διὰ τὴν τῶν ποδῶν πτέρω- 
σιν. 83 

ληρεῖ, φλυαρεῖ μὴ γινώσχων 
τέ γράφει ὡς χαὶ τὸ ἡπα- 
τουργὸν" οὐ γὰρ τὸν Περ- 
σέα τὸ χῆτος χατέτπιεν ὥσττερ 
Ἡραχλέα. ὡς ἔοιχε δέ, οἶνο- 
βαρῶν ὃ “υχόφρων ἐχ τῶν 
Πτολεμαίου τρυφῶν χαὶ δω- 
ρεῶν τὴν ἩΗραχλέος ἱστορίαν 
ἐχαὶ" τοῦ χατὰ Ἡσιόνην χή- 
τους ἐπὶ Περσέα χαὶ ᾿Ανδρο- 
μέδαν μετήνεγχεν. “ἄρσενα 
γενναῖον ἢ ἀρρενωπὸν. ἀρβυ- 
λόπτερον ἐρρέϑη ὡς | πτε- 
ρωτὰ ὑποδήματα τῶν νυμι- 

φῶν εἶχεν. [ ἀρβύλη δὲ εἶδος 

Ἐ49 

ὑποδήματος . Περσεὺς δὲ κατάγει τὸ γένος ἐξ "άβαντος" 

άβαντος γὰρ Προῖτος χαὶ ᾿Αχρίσιος | ̓Αἀχρισίου Ζανάη | Ζ1α- Αν. Ὀ1Ρ].1194. 
γάης χαὶ ΖΙιὸς Περσεύς ] Περσέως ᾿Αλχαῖος χαὶ οἱ λοιποί ΣῊ 

᾿“λκαίου ᾿ἀμφιτρύων [ Ἠλεχτρύωνος ᾿λχμήνη | ̓ 4λχμήνς. 
Ἡραχλῆς | καὶ ᾿Ιφικλῆς, ἐξ οὗ ᾿Ιόλαος. 

80 

26} βοῇ. ΤῇδοοΥ. ΥὯἮΙ 96 

Α ἕλληνα Ὁ γῖ τ΄ ἕλειον ἕλληνα ἃ 

10 ἐξ -- 

2 προτειχίσας ΑΡ. οἷ. 189: 
ὃ Ἀγοργοφόνην γῖ τα 9 χρυσῷ γὰρ | ἐπειδὴ χρυσῷ 585 
γεννᾶται | ἧς ὁ περσεὺς 85 2 διὰ --- ροϑῦ Περσέως 2129 
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840 πεφήσεται ἱΪ τοῦ Περσέως ξυρῷ δὲ [| τῷ ὃρε- 
ΤΡ πάνῳ | διὰ | τὴν ὀξύτητα [. 5 

842 ἱπποβρότους | ἐπει- 
δὴ β΄ παῖδας ἔτεχεν | ἵππον 
χαὶ βροτόν  ἵχττον μὲν τὸν 
Πήγασον, βροτὸν δὲ τὸν Χρυ- 
σάορα . τὸ δὲ ἑξῆς ὠδῖνας 
τόχων οἴξαντος ] τοῦ Περ- 
σέως |. 55" 

848 δειρόπαιδος" δειρό- 
παιδὰα λέγει [ τὴν γοργὼ διὰ 
τὸ ἐχ τοῦ τραχήλου γεννῆσαι 
58) [ ὥσπερ αἱ γαλαὶ | τὸν Πή- 
γασον χαὶ Χρυσάορα .. 8 
μαρμαρώπεδος ] διὰ τὸ 

6) ἀπολιϑῶν τοὺς ϑεωμένους αὐὖὐ- 
τήν ]. 8 

ϑεριστῆρος ἐρρέϑη. Τ 

χαρατομηϑείσης γὰρ τῆς γορ- ἈΡ. ὈΪΌΙ. ΠΤ Ξ 
γόνος παρὰ Περσέως ἐξέϑορεν 
ἐχ τοῦ τραχήλου αὐτῆς ἄνϑρω- 
πος Ῥμὲν δ Χρυσάορ, ἵππος 
δὲ ὃ Πήγασος ὅπερ ἐπελα- 
ϑόμην ἐν τῷ οἰχείῳ τόπτῳ 
(2105) εἰττεῖν ἢ. 

τῆς γαλῆς τῆς παιδούσης χαὶ 

παῖδας τιχτούσης ἔχ τοῦ τρα- 

χήλου" ἡ γὰρ | ϑαλάσσιος Τὶ 
γαλὴ ἐκ τοῦ τραχήλου γεννᾷ, 
γῦν δὲ τὴν Πέδουσαν εἶπε 
γαλὴν διὰ τὸ μετὰ τὴν χαρα- 
τομίαν τεχεῖν, ὡς εἴπομεν, τὸν 
Χρυσάορα χαὶ τὸν Πήγασον. 

μαρμαρώπιδος δὲ διὰ τὸ ἀπολιϑοῦν τοὺς ὁρῶντας αὐτήν. 
Τ᾽ ἄλλως" φησὶ δὲ 4ημήτριος ἐν τοῖς Περὶ Σερίφου Ἱμοῦν 

συναττολιϑωϑῆναι τῷ Πολυδέχτῃ. 585) ἔχαὶ ταῦτα μὲν οὕτω, 

τὸ δ᾽ ἐνταῦϑα σύμπαν χωρίον ἀνοήτως ἔγραψεν ὅ “υχό- 
ρων, δὲ μή τε μιχρὸν ἡμεῖς αὐτῷ βοηϑήσαντες τὸ δέον 

ἀνατυληρώσαιμεν ἢ. σχοπιείτω δὲ πᾶς ὅὃ βουλόμενος, ὅπως 
ἔχει ἐνταῦϑα καχῶς ἡ γραφή. φησὶ γὰρ" περὶ Ἰενδλάου" Ϊ 
ἐπόψεται δὲ τύρσιας Κηφηίΐίδας καὶ τοῦ Ἕρμοῦ τὰ 
λαχτίσματα χαὶ τὰς δισσὰς πέτρας, ὅπου ὃ ϑαλάσσιος 

χύων ἐξῆλϑε ἔχρήζων᾽" φαγεῖν ᾿νδρομέδαν, ἀντὶ δὲ ᾿Ανδρο- 
μέδας ὑπεχώρησε λαβὼν τὸν Περσέα τὸν ἡπατουργὸν τὸν 
ἀρβυλόπτερον. χαὶ μέχρι τοῦδε χαλῶς πᾶς ὁ λόγος ἔχειν 
δοχεῖ, χἂν ἔχαὶ" ἐνταῦϑα ψεύδηται “τταραφϑείρας τὴν ἕστο- 

20 

80 

2 ἀκὴν Ρ 6Ρ χρυσάωρ ὃ γ2 100 παιδούσης ϑοῃηρία, Δ}. ἔν, 481 

1205 ϑαλασσία 11 ἃθ τὸ ν. Απῷ. 110. 29 ον. Μοί. ΙΧ 824 18 γαλαὲ 

αὖ λεοντή 8]. 150 γαληνῶν α γοργόνα 1Π 19 τῷ 83 σερέφων 
ὴν 

κι 8 ου ἴπ ην Ἰπία!ξ πὶ" ἔσαν Υ μὴ 85 Ἀῴτὴν.) νῆσον (ϑίτδΌ. Χ' δὅ:10) ὃ 

(τοὺς φίλους ΑΡ. ὈΪΌ]. Π 4 (τοὺς) λαοὺς Ρίπά. Ῥ ΧΙ 22 τὸν λαὸν 508. ΑΡ. 

“7 1515) 20 πολυδεύκεε 85 
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ρίαν, ἀπὸ δὲ τοῦ πεφήσεται μέχρι τοῦ στίχου τοῦ λέγον- 

τος ἐπόψεται δὲ καὶ ϑερειπότους γυίας πάντως πε: 

ρισσὴ καὶ ἀνόητός ἐστιν ἡ γραφή. χαὶ πρόσχες" ἐπόψεται 
δὲ ὃ ἸΠενέλαος τοὺς τόπους, ὅπου τάδε χαὶ τάδε γέγονε χαὶ 
ὅπου τὸν Περσέα ἁρπάσαν τὸ χῆτος ἔβη τότε, πεφήσξβται 
δὲ χαὶ 1 φονευϑήσεται νῦν τῷ ξυρῷ τοῦ Περσέως, καὶ τὸ 
παραχατιὸν ὃς ζωοπλαστῶν ἄνδρας ---τέ ὁρᾶτε; ὁρᾶτε, 
σῶς ἔχει τὸ ἀνόητον; φέρε δὲ καὶ ἡμεῖς ὡς δυνατὸν ἀναχα- 

ϑάρωμεν τὴν βατίαν τῆς γραφιχῆς χακίας χαὶ ἄχερδον χαὶ 
ὡς οἷον ἐξομαλίσωμεν. οὕτω ταῦτά τις συνταττέτω" ἐπό- 
ψεται δὲ ὃ Μενέλαος τοὺς τόπους, ὅπου τάδε «αὶ τάδε 

γέγονε χαὶ ὅπου τὸν Περσέα τὸν τοιόνδε χαὶ τοιόνδε ἅἁρπά- 
σας ὃ χέπφος καὶ τὸ χῆτος (836) ἔβη" πεφήσεται δὲ 

ἀντὶ τοῦ ἐπεφήσατο καὶ ἐφονεύϑη ἡ φάλλαινα ἡ δυσμίσητος 
ἤτοι τὸ χῆτος αὐτὸ | ἐκνευρισϑὲν ἐν τῷ ξυρῷ καὶ | λογχο- 
δρεπάνῳ 1 τοῦ Περσέως αὐτοῦ τοῦ οἴξαντος καὶ ] ἀνοίξαν- 
τος [Ϊ τὰς ἱπποβρώτους ὠδῖνας τῶν τόκων τῆς δει- 

ρόπαιδος χαὶ μαρμαρώπιεδος γαλῆς ἤτοι τοῦ ἀνελόν- 
τος τὴν γοργόνα καὶ ἐχ τῆς χαρατομίας αὐτῆς ποιήσαντος 

ἐξελϑεῖν Χρυσάορα χαὶ τὸν Πήγασον. "ὃς καὶ ἢ ὅστις Περ- 
σεὺς ὃ λαμπτηροχλέπτης καὶ ὀφρθϑαλμοχλέπτης τῆς τρι- 
χελαγοῦς ποδηγίας ζωοπλαστῶν χαὶ μεταπλάττων ἀπὸ 

Ῥ Μαᾶ!. 41 

Ρ 

ζώων τοὺς ἄνδρας ἤγουν ἀνϑρώπους ἀγαλματώσας ἀντὶ" 

τοῦ ἠγαλμάτου ἤτοι [ ἀγάλματα καὶ ἀνδριάντας ἐποίει ] ἐν 
τῇ ἀμφελυτρώσεει καὶ ἐπιχαλύψει τῶν πετρῶν. "αἱ δὲ 

ἱστορίαι πᾶσαι ἐλέχϑησαν." 

844 ὃ ζωοπλαστῶν ὁ Περσεὺς ὁ τοὺς ἀνϑρώπους 

λέϑους ποιῶν χαὶ ἀγάλματα. 53 

84 ἔλυτρον δὲ λέγεται πᾶν τὸ ἐκτὸς παρεπόμενον. 553 

οἷον τὸ τῶν χαρύων δέρμα χαὶ τῶν λοιπῶν. 53 

80 οἷον --- ΙΘχ. αΐμ. θ8216 

2 καὶ [τὰς νὩ, γί ἴῃ οὐ. γύαρο. ἴ δοομ.δ 29 Χ περιειλό- 
“ενον οἷ. Ιοχ. αξα. 1. 1. 80 Χ λοπέμων 

ΤΥΘΟΡΒτοπῖβ ΑἸθχαπᾶτγα 11. 18 

(Ρ) 
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846 λαμπτηροχλέπετης" 
αἱ γοργόνες εἶχον ὀφθαλμὸν 

ἕνα χαὶ ἐφύλασσον ἀλλήλας, ὃ 
δὲ Περσεὺς ἐλθὼν ἐκ τῶν ὀττί- 
σω ἐχράτησε τὸν ὀφϑαλμὸν 
χαὶ οὕτως ἔχοψε τὴν χεφαλὴν 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

ὃ μὲν “υχόφρων φησὶ τῶν 
γοργόνων εἶναι τὸν ὀφθαλμὸν 
τὸν ὑπὸ Περσέως χλαπέντα, 
ἐγὼ δὲ εἶπον ὅτε τῶν Φορχί- 
δων, αἵτινες ἦσαν ἀδελφαὶ 
τῶν γοργόνων. 

τῆς γοργοῦς, ὅϑεν χαὶ λαμ- 
πτηροκλέπετη ς. } 58586 
τριπλανοῦς ὅτι μία παρ᾽ ἑτέρας ἐναλλὰξ χρωμένη τῷ 
ὀφθαλμῷ κατὰ πλάνην χαὶ περιφορὰν τὰς λοιπὰς ἐπτοδήγει. 
Τ' ἄλλως. πεπλανημέναι γὰρ αἱ γ᾽ ἐποδήγουν ἀλλήλαις ἐναλ- 
λὰξ ἕνα ἔχουσαι ὀφθαλμόν. 53 

847 γυέας καὶ ἀρσενιχῶς χαὶ ϑηλυχῶς λέγεται τοὺς 

γυίας καὶ τὰς γυέας. χαὶ μετὰ προσγεγραμμένης ἄπταιστόν 

ἐστι τὸ μέτρον' χοινὴ γὰρ συλλαβὴ γίνεται διὰ τὸ χεχηνός. 
χαὶ χωλίαμβος εἐ ἦν, δέχεται ἐν τῷ ἐαμβιχῷ. γυίας δὲ 
χαὶ χώρας Τ τὰς 8588 ϑερειπότους ] τὴν Αἴγυτττον λέγει" ὁ 
γὰρ Νεῖλος ἐν τῷ ϑέρει παραγενόμενος ἀρδεύξι αὐτήν. | 5855: 

848 ῥδεῖϑρον 5' ὁ γὰρ Νεῖλος ῥέων διίστησι τὴν ἐϑιο- 
σείαν ἀπὸ τῆς Αιβύης. τινὲς δέ φασιν ἐν Αιβύῃ εἶναε τὰς 
πηγὰς τοῦ Νείλου ὡς Δοῦρις (ΒῊἨΘ ἢ Ρ. 418). }] σβύσται 
Ἐδὲ" ἔϑνος “Ἰιβυχόν | 5555) ὡς Διονύσιος λέγει ἐν τῇ Περιη- 

χαμευνάδας ἢ δυσόδμους | ἢ δυσό- 
ὅμοις ϑηρσὶ συγκοιμώμενος. 8, ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη “" 
ἹΠενέλαος ἐξωσϑεὶς περὶ Αἴγυπτον πολὺν χρόνον ἐχεῖσε δια- 

τρίβων ἠδημόνει πτερὶ τῆς εἰς πατρέδα ἐλεύσεως, ὃν ἐδοῦσα 
ἡ Εἰδοϑέα ἡ τοῦ Πρωτέως ϑυγάτηρ ἐν Φάρῳ φησὶ πρὸς 
αὐτόν" Μενέλαε, εἴπερ βούλει μαϑεῖν τὸ περὶ σὲ πᾶν, ἔστι 
μοι πατὴρ ὃ ϑαλάσσιος Πρωτεύς οὗτος περὶ δείλην ἐχβαί- 
γων ἐχ τῆς ϑαλάσσης συγχοιτάζεται ταῖς φωχαῖς. δέρματα 
γοῦν φωχῶν χαὶ σὺ λαβὼν παρ᾽ ἐμοῦ νεοδάρτων ὑπόδυσαε 

2 τοὺς ὀφϑαλμοὺς 8 τοῦ ὀφϑαλμοῦ 8385 οοΥταρὶῦ ΒΟΠοΙ βία οοτσαρίατω 
ϑοχύϊομϊβ βομβο οι (Ρ) ὀφϑαλμὸν {τῶν Φορκέδων) τῆς γοργόνης ἔκοψε, 
(ἔκλεψε οϑῦ ἔρβϑεϊηϑητβ βομοϊδβίϊοὶ δ)ὸ αΐνθιβα τηϊβοθης 5) τὴν» κεφαλὴν 

ἤζγουνν --- 18 παραγινόμενος 88 ἐξερχόμενος 1 Χὶ πληϑόμενος ὃ 

ἄρδει 8 19 οὗτος Τ' δὲ 88 ογη. Τ' Μεῖλος ονι. Τ' Χ᾿4ρα- 
βέαν ἢ ἬοΥ. Π 19 δίχα. ΧΥ͂ΙΣ 15. ἡ δὲ μεταξὺ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ ᾽άρα- 

βέου κόλπου ᾿ραβέα μέν ἐστι 

ὃ 851 
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τῆς ϑηλύπαιδος 55 ὅτι οὐ- 

ΣΧΟΛΙᾺ 278 

χαὶ σὺ χαὶ οἱ γενναιότεροι τῶν σῶν ἑταίρων χαὶ συγχατα- 
λέχϑητε ταῖς λοιπαῖς φώχαις. ἀνελϑόντα δὲ τὸν Πρωτέα 
χατάσχετε χαὶ μηδεὶς πτοηϑήτω πρὸς πάντα τοῦτον ὁρῶντες 
μετατρεπόμενον, πρὸς ὕδωρ, πρὸς πῦρ, πρὸς ζῷα παντοῖα, 

ἀλλὰ χατέχοντες ἐρωτήσατε χαὶ ὃς ἐρεῖ ὑμῖν περὶ πάντων 
σαφέστατα. συγχοιτασϑέντες γοῦν ταῖς φώχαις χαὶ τὰ λοιπὰ 
πάντα ποιήσαντες ἔμαϑον παρὰ τοῦ Πρωτέως περὶ τοῦ ἀπό- 
σπέλου χαὶ πάντων, ὧν ἔχρηζον. διὰ δὲ τὸ δυσῶδες τῆς φώχης 
τὸ δυσόδμους οὗτος εἶπε ἢ δυσόδμοις ϑηρσί. Τ 

860 τλήσεϑ᾽ εἵνεκα χαὶ τλήσετ᾽ εἴνεχα" τὸ μὲν 
τλήσεϑ᾽ εἵνεχα ἀττιχῶς" τὸ γὰρ εἵνεχα δασύνεται ᾿ἀττι- 
χῶς "" τὸ δὲ τλήσετ᾽ εἴνεχκα "ψιλοῦται" ἰωνικῶς καὶ αἰολι- 

χῶς᾽ ἐχεῖνοι γὰρ πάντα ψιλοῦσιν ὡς τὸ “εὐχιτύττος, ἀπηλιώ- (Ἀ6]. Ῥίοπ, 

τῆς χαὶ τὰ ὅμοια. ταῦτα γὰρ παρ᾽ ἡμῖν δασέως ἐχφέ- τ... 
ρονται ““εύχιπττος καὶ ἀφηλιώτης. ᾿ἐδασύνϑη γοῦν ἀττιχῶς 
τὸ εἵνεχα ἢ. 
«4ἴγυς --- Ὶ ὃ λόγος περὶ “Ἑλένης «““αχωνιχῆς οὔσης καὶ ἄρρεν 
μὴ τεχούσης (χαὶΣ τῷ Μενελάῳ καὶ ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ 4ηιφόβῳ 
γαμηϑείσης.“ ϑἴορ!ι. 

851 τριάνορος [τῆς πο-Ἰτριάνορος πολυάνδρου, ὡς 
λυάνερος χαὶ πολυάνδρου. πεν-͵ χαὶ ἔμπιροσϑεν πεντάλεχτρον 
τάλεχτρον γὰρ αὐτὴν εἶπεν. ἔμ-} αὐτὴν εἶπεν. 

προσϑὲν (148). [ 855 ἔστε δὲ χαὶ τοῦτο 5 (ἀληϑές) ... 
ϑηλύπαιδος τῆς Ἑλένης, ὡς καὶ “Ὅμηρός φησιν “Ἑλένην 

μὴ τεχεῖν υἱόν, ἀλλὰ ϑυγατέρα τὴν “Ἑρμιόνην (ὃ 12), κατὰ δὲ 
4οῦριν χαὶ ᾿Ιφιγένειαν ἐχ Θησέως (1861). ἄλλοι δὲ φασι καὶ 

Νικόστρατον τεχεῖν χαὶ “ἰϑιόλαν ἐκ Πενελάου (861. Ὁ Γ 1175), 
ἐχ δὲ ᾿4λεξάνδρου οἱ πλείους δ΄ τετοχέναι ἢ Βούνιχον, Κόρυ- Ὁ 

ϑὸον 1 γανον | καὶ ᾿Ιδαῖον (ἵ Μα]. 140) [. βοι, Επτ, 
ἄλλως. τῆς Ἑλένης διὰ τὸ Απᾶτ. 898 
ἄρρενα (μὴ, γεννῆσαι παῖδα. δὲ ἕνα ἄρρενα 55) 86 παῖδα 5 

ἐγέννησεν 585 55 

χόρης᾽ 1 κόρη κυρίως ἡ ᾿καϑαρὰ καὶ" παρϑένος ᾿ κατὰ δὲ ἘΘῸ 388. 
Μα]. τὅ 

10. 11. 12 τλήσεα,ϑ᾽ οἱ τλήσεαιτ᾽ α 16 Ὀτονίαγί ϑοχύϊομϊβ βοῆο- 
οι (Ρ). ἀθ6 βουϊρί. ν. Μερίῃ. 20 Ἀὶ πολυάνορος Ρ 21 ἤτοι 

28 80. ἱπᾶ, οἵ. 861} 29 γανον ν. ϑοινγαχίζ. ἃ. ]. 80 τῆς --- Ροδί 
αὐτοῦ 21024 83 οὐδένα 583 85 82 ἐποέησε 838 

18 
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Πολοσσοὺς | καὶ χατὰ τὴν χοινὴν συγήϑειαν Τ' χόρη ἡ εὔμορ- 
φος ᾿ ὅπερ καὶ νῦν δηλοῖ" οὐ γὰρ παρϑένον τὴν ϑηλύπαιδα 
χαὶ πολύανδρον λέγει, ἀλλ᾽ εὔμορφον αὐτὴν καλεῖ. 

852 ἥξει δ᾽ ἀλήτης 58) ἕως χαὶ τὰς δάμαρτος" 
Ρ ἥξει, φησὶν εἰς Σιχελίαν 5᾽ 1 ̓Ιάπτυγες γὰρ ἔϑνος ᾿Ιταλίας [᾿" 
(Ῥ)χαὶ δῶρα [ δώσει | τῇ ᾿Ιϑηνᾷ [Σχυλητρίᾳ 1 διὰ τὰ ἐν 

10 

1 

20 

πολέμῳ σχῦλα |. 885] παραγενήσεται δὲ ὁ ἸΠενέλαος τελα- 
γώμενος εἰς τὴν χώραν τῶν ᾿Ιὰπύγων ἤτοι [ τῶν Καλαυρῶν ]|" 
ἡ γὰρ Μεσαπευγία ὕστερον Σαλεντία, εἶτα Καλαυρία ἐχλήϑη, 

Ρ 
() 

χαϑά φῆσιν ὃ ἱστοριχὸς Δίων ὅ τὰς Ῥωμαίων πράξεις συν-᾿ 
τάξας (1 219 Βο). χεῖται δ᾽ ἡ Καλαυρία περὶ τὸν Ἰόνιον 

χόλπον χαὶ τὸν ᾿“δρίαν. 

8ῦὅ9 Ὁ Σχυλλήτιον πόλις Σιχελίας, ὡς Εὔδοξος ἕχτῃ. 
ϑύθρι. χαὶ δῶρ᾽ ἀνάψει χαὶ τῇ Ἰατιυγίᾳ ἤτοι τῇ Καλαυ- 
ρέδι "ἢ" σχυλευτιχῇ χαὶ πολεμητιχῇ ᾿«'ϑηνᾷ χαϑιερώσει ἀνα- 
ϑήματα χρατῆρα χαλχοῦν ἀπὸ Τεμέσης πόλεως Καλαυρίδος 
χαὶ τὸν ἑαυτοῦ ϑυρεὸν ἤτοι τὸ σάχος χαὶ τὰ τῆς ἰὸς μι ι 
εὐυπόδητα (2171ι3) πέδιλα. 5 

854 Ταμάσιον δὲ κρατῆρα] Τέμεσα πόλις Καλαυρὶς ἀρι- 

χαλχοῦν ἀπό τινος τόπου .. .] στόχαλχος, περὶ ἧς φησιν Ὅμη- 
ὡς χαὶ Ὅμηρος εἰς Τεμέσην᾽ρος ἐς Τεμέσην --- σιδήρῳ. 
μετὰ χαλχόν (ἃ 184) ἔνϑαϊ 

Ρ ἀριστὸς χαλχὸς γίνεται. βοάγριον δὲ τὴν 1 ἀσπίδα | αὐ- 

2 

80 

τοῦ. 88) ταύτην δὲ καὶ οἱ βάρβαροι Καλαυροί τε χαὶ ἕτεροι 
Ι Τέμψαν ἔτι χαλοῦσιν ] ὥσπερ αἰδούμενοι μεταποιῆσαι καϑ' 
ὁλοχληρίαν τὴν τοῦ “Ομήρου φωνήν. ὅ δὲ “υχόφρων οὐχ 
αἰδεσϑεὶς τὴν ποιητιχὴν ἐχείνου φωνὴν οὐδὲ τὴν περὶ τὸν 

κἴδα, ἃ 188 

ποιητὴν τῶν βαρβάρων αἰδῶ λογισάμενος βαρβαρικώτερος, 
ἐχείνων φανεὶς χαὶ χατὰ τὴν παροιμίαν χρεὸς περὶ τὰ 
τροφεῖα διδοὺς (ἢ Ζεη. ΤΥ 605) Τάμασαν τὴν Τέμεσαν ἐχά- 

ὅ Ἰταλίας Ῥτ0]}. 17 8 Καλαυρῶν --- Καλαυροὶ 24 ὀοῃδίδπίοῦ υ ὦ 
ΟΘ ΟΣ ἐθίηθυ γᾶτίδης 9 μεσαπηγέα καὶ ἑαπηγέα Ῥαγ. 9408 Ὠϊπο κεσα- 

πυγέα καὶ ἐαστυγέα ἃ Εἶπα ΧΩΜεσσαπέα (ἴῃ ποῖ.) καὶ ᾿Ιαπυγέα Ῥοίέ, 

12. τὸν καὶ ἃ 18.14. Θχρ!οαἴαν. ΣΧ Σκυλλητέᾳ Ργ0]]. 1.1. οὗ, 2115. 9807 

1ὅ ἢ καὶ πολεμικῆ 1Π1 520 [δΔ6. ἰη. πἰδὶ Ῥίατα, Ἰαπυγέας. (Καλαβρέας 

982 Ῥ) νϑὶ Σιεκελέας νοὶ Κύπρου (ΡΗ. ὅΕνι ὀαυδαϊ 21. ταμάσην 8 τὴ 
29 περὲ ΟΤη. γ2 ἣν 
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λεσε. "βοάγριον ἀσπίδα | ἐχ δέρματος βοὸς ἀγρίου γε- 

γονυῖαν. ἢ : 
ϑῦῦ ἀσχέρας εὐμαρίδας τὰ | ὑποδήματα | τῆς “Ελέ- 

νης εὐμαρίδας δὲ ἐπιϑετιχῶς διὰ τὸ εὐμαρῶς εἰσιέναι. 
Ι ἀναϑήσει | οὖν, φησὶ | τῇ ᾿41ϑηνᾷ | [ἐν] Ἰαπυγίᾳ χαλκοῦν 
χρατῆρα | καὶ ἀσπίδα ] καὶ τὰ ] ὑποδήματα | τῆς “Ἑλένης. 
Ι Τάμασος δὲ πόλις Κυπρίων. ] 5 

ϑῦῦ εὐμαρίδας" οὗτος ἀσχέρας τὰ ὑποδήματα χαχῶς 
λέγει, εὐμαρίδας δὲ τὰς 1 εὐμαρῶς | καὶ εὐχόλως | ὕπο- 

δυομένας ] περὶ τοὺς πόδας" ἀσχέραι δὲ χυρίως τὰ ἐν τοῖς 

ποσὶ πιλία ἤτοι ἀρτάρια λέγονται. ὦ “ύχοφρον, γίνωσχε 
ὅτι τὰς μὲν λέξεις ἀπὸ Αἰσχύλου χλέττεις, ἐξ “Ιπππώναχτος 
δὲ πλέον" ἐπιλήσμων δὲ ὧν ἢ μὴ νοῶν ταύτας ἄλλην ἄλλως 

τίϑησιν. ἀλλ᾽ ἀναμνήσω τοῦτον ἐγὼ τὸν σοφὸν ποιητήν. 
οὐχ οἶσϑα, ὦ “ύχοφρον, ὅτι, ὅτε σὺ τὴν ᾿Ιππώναχτος χατεῖ- 
χες βίβλον, κατόπιν σου ἑστηχὼς ἐγὼ ἑώρων σε τὰς αὐτοῦ 
λέξεις ἀναλεγόμενον χαὶ τὸ ἀσχέρας "ἢ δὲ" ἐχεῖσε εὕρηχας 

χαὶ οὕτω τέϑειχας μὴ προσχὼν μηδ᾽ εἰς νοῦν ἔχων τὰ 
ῥήματα. ἀλλ᾽ ἄχουε, πῶς φησιν ᾿Ιππώναξ, καὶ μάϑε ὅτι 

ἀσχέραι οὐ τὰ ὑποδήματα, ἀλλὰ πιλία ἤτοι τὰ ἀρτάρια λέ- 
γονται, ὡς χαὶ ππώναξ ἐμοὶ γὰρ οὐχ ἔδωκας οὔτε τὴν 
χλαῖναν δασεῖαν ἐν χειμῶνι φάρμαχον δίγευς οὔτ᾽ 
ἀσχέρησι τοὺς πόδας δασείησιν ἔχρυψας, ὡς μή 
μοι χίμετλα γέγνηταει (ἴν. 19 Β.). ἔγνως ὅτι διὰ τὸ εἰτιεῖν 
δασείας τὰς ἀσχέρας τὰ ἀρτάριά φησιν; ἢ χρεία σοι χαὶ 

ἑτέρας μαρτυρίας; ἄχουσον ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ Παιάδευσος 
Κυλλήνεε (ἴν. 10) χαὶ μετά τινά φησιν δὸς χλαῖναν “1π- 
πώναχτι καὶ χυπασίσχκον χαὶ σαμβάλισχα χἀσχέ- 

8. ἤβοι. Αθβοῃ. Ῥ θὅ1 7 β0ῃ. Αρ. Β 6033 1 Τάμασος --- Β0ῃ. α 184 

ὅ [ἐν] οἵ, 27615 11.20 ὀρτάρια ατὴ31] 14 τίϑης ἃ 19 ῥητά 11 

21 τὴν οη. ΠῚ 42 χωλεύαν γῖ  δέγουβᾳ 2 28 δασέησιν α 24 χέ- 
μαιτλὰ γῶ χίμεϑλα ὃ τι" χίμετλος α ῥέγνυταε γ2 Ὠΐηο ῥήγνυται ΟΥγοθίο8 

2Ὁ ὀρτάρια Π}᾿ 2606 μκαιάδευσος δι: μαιάδουσος ὦ μαιάδερος ν2 μκαιεάδος 
ὃ γί 21 χλαῖναν 9]. σφικτούριον ἃ γ2 σφικτούριν χλαῖναν ἴῃ οοπίθχία ὃ 

28 κυπασίσκον 9]. ἐπιλωρικὸν αὉγ σαβέλισκα γί σαμβέλισκα γὶ τὰ" 
“ σ 

σαμάλεσκα γ2 5]. καλτίους αὖ ὑποδήματα α ὃ γ3 κἀσκέρικα αὶ κασκε- 

ρέσκα ὃ 5]. ὀρτάρια α ὃ γ2 

568, ΕΓ. 
Οὐ. 1870 
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ρέσκα χαὶ χρυσοῦ στατῆρας ἑξήχοντα τοὐτέρου 
τοίχου (ἴν. 18 Β). ἔγνως πάντως νῦν ὅτι ἀσχέραι λέγονται 
τὰ ἀρτάρια; ἰδοὺ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ χαὶ ἑνὶ στίχῳ περὶ ὕπο- 
δημάτων εἰπὼν χαὶ περὶ ἀσχερῶν ἢ λέγει ἢ. 

856 Σζρεν" Σῖρις ποταμὸς 5858) Σικελίας 5855189 χαὶ 
πόλις 858 ἐξ οὗ χαὶ ὑ Συρία. 8886 Σῖρις πόλις ᾿Ιταλίας 
πλησίον τοῦ Πεταποντίου χαὶ ποταμός. μετωνομάσϑη δὲ 
χαὶ Πολίειον ἀπὸ τῆς ἐν Ἰλίῳ Πολιάδος ᾿4ϑηνᾶς. ϑίορῃ. 
Σῖρις πόλις ᾿Ιταλίας, ἣ συρότερον ἐχαλεῖτο Σῖρις, εἶτα 

Πολίειον. Σῖρις δὲ ὠνομάσϑη ἀπὸ Σίριδος ϑυγατρὸς Π6ρ- 
γητος τοῦ Σιχελίας βασιλέως γυναικός τε Σχίνδου ἢ ἀπὸ 
Σίριδος μιᾶς τῶν Νηρηίδων ἢ ἀπὸ τοῦ παραρρέοντος αὐτῇ 
ποταμοῦ. ἘΜ 114: Πολέειον ϑίορι. Ἐρ' (ΕΜ) ἔστε Ἐρ (ΕΝ 
πόλις ᾿Ιταλίας ϑίορῃ. Ἐξ (ΕΜ) ἡ ϑύίδθρῃ. σερότερον Σῖρις καλου- 
μένη ϑίθρῃ. Ἐρ' (ΕΜ). 

καλεῖται δὲ Πολίειον ἀττὸ 1ό6-Ἰήἡ δὲ πόλις Σῖρις νῦν Πόλιον 

λιδος Κασέως ἐμττόρου ἢ ὅτι] λέγεται ἀπὸ Πόλιδος Κασέως 
᾿ϑηνᾶς Πολιάδος ἱερὸν ἐν] ἐμπόρου. 
αὐτῇ ἐστιν Ἐξρ' (ΕΜ θ80:1:). : 

Σῖρις πόλις Σικελίας πλησίον τοῦ Ἰεταποντίου χαὶ ποτα- 
μός" ἐξ οὗ καὶ Σιρῖτις (ἡ χώραΣ. Σῖρις δὲ ὠνομάσϑη ἀπὸ. 
Σίριδος ϑυγατρὸς όργητος τοῦ Σιχελίας βασιλέως γυναιχός 
τε Σχίνδου ἢ ἀπὸ Σίριδος μιᾶς τῶν Νηρηίδων ἢ ἀπὸ τοῦ 
παραρρέοντος αὐτῇ ποταμοῦ. μετωνομάσϑη δὲ χαὶ Πολέξιον 
ἀπὸ Πόλιδος Κασέως ἐμπόρου ἢ ὅτι τῆς ἐν Ἰλίῳ Πολιάδος 
᾿ϑηνᾶς ἱερὸν ἐν αὐτῇ ἐστιν. (ἔστι δὲ χαὶδ πόλις αχε- 

(Ὁ) δονέας. 

Ρ «““ακίνιον δὲ ] ἀχρωτήριον Κρότωγος 5558) περὶ οὗ φησι 

28 ἀκρωτήριον 80].. ΤΠοοον. ΓΥ͂ 38 

σοε 

1 γΡοβύῦ χρυσοῦ δα. μοε ὃ γῖ τη" μοεξξξ (ΞΞΞ ἰδοῦηδ {τΐπτη ΠΟ γα Π1) »82 

τοῦ νερτέρου ὦ 9]. ἐωνικῶς ὦ ὃ γ2 ἀντὶ τοῦ ἑτέρου ὦ 2 τοέχου 9]. 
μέρους αὖ γῶ ὯΘ φ]οββὶβ γἱ ἢ1}}} τη] οοπῃδίδῦ 8. ὀρτάρια 1] α τῇ 

ὅ ἐταλέας 88. θ. ΧΣερῖτις 10 ὠνομάσθη οοᾶ. ΚΥ Οαἰδέ. ὠνό- 

μασται 20 ΒΟΠΟΙΪΟη 6 ΘΟΠΡΌΒΕΪ5. ὑθβΌ 0115 ΘΟΠοΐηπανὶ 20 δ5ίο- 

ῬΠδηὶ νου ὅϊτ21:5 ἔστε --- Παιονέᾳ οχΧ Ηρῖ. ΠῚ 115 Παχοιπηΐ ᾿ 
28 πο ῬΘΥπθὲ πὸ ΟΥὰβ ἴῃ Ερ (ΕΝ δδῦ:5) πθὸ Χί Βίθρῃ. Δακένεον οἵ, 

56}. Ὁ Ρ 8609 

ἜΣ κόσδ ἜΦΕΣ ὃ 
Ἐς ΠΝ ἢ ΣΙ δ τφσαν ἐξ ε υυπθα νος σφισιν 
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χαὶ Θεόχριτος 566ᾳ. ΙΥ̓͂ 88. 84 

χιγίου Κροτωνιάτου (1007). Τ' 
«Ἱαχίνιον δὲ ἐχλήϑη ἀπὸ “1α- 

ἐν οἵστισι τόποις τοῖς τιερὶ 

Κρότωνα δηλονότι ἡ Θέτις χῆ- 
πον τῇ Ἥρᾳ ἀναϑήσει. αἱ δὲ 
γυναῖχες αἱ ἐγχώριοι ἐκ νόμου 

ϑοῦσι τὸν ᾿ἀχιλλέα πενϑιχὰ ἀεὶ ἐχεῖ ἔσονται μελαγηφόροι 
ἱμάτια φοροῦσαι. 885 χαὶ τὸν ἐννεάπηχυν ᾿Αἰχιλέα 
δαχρύουσαι, οὗ ἕνεχα Θέτις τῇ ϑεᾷ Ἥρᾳ δωρεῖται καὶ 

10 ἀνατίϑησι τὸν μέγαν στόρϑυγγα τῆς χέρσου ἐν τῷ 
χτέσαι ὄρχατον | στίχον, τάξιν ]. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν 
ἐξησχημένον χαὶ χεχοσμημένον φυτοῖς ὄρχατον δῆλον 

τὸν χῆπον λέγειν. 

8507 πόρτις ἡ Θέτις ἀγέ- 
ϑηχε χῆπον τῇ Ἥρᾳ | 5855 ἐν 

ὅ Κρότωνι ---.Οπλοσμία δὲ Ἥρα 
- 5 ἔνϑα χαὶ αἱ γυναῖχες στὲν- 

808 “Οπλοσμέα ἐπίϑετον Ἥρας τιμωμένης ἐν Ἤλιδι 
1 Πελοττογνήσου (207ι1) χαὶ Τριφυλίας. Τ' 

8ῦὕ9 τεϑμὸς δ᾽ νόμος | ἐχ τοῦ τέϑειμαι τέϑεισαι τέ- 
ϑειται τεϑμός. ἢ 

860 ᾿φδἐνάπηχυν" ἐννέα πηχῶν λέγει μέγεϑος ἔχειν 
19 τὸν Αακοῦ τρίτον καὶ “ωρίδος  Τ' 
Ρ Αἰαχοῦ | 858) δὲ τρίτον τὸν .4- ἢ τὸν ἔχγονον τοῦ Αἰαχοῦ καὶ 

χιλλέα" Αἰαχοῦ γὰρ 53) Πη- 
λεύς, Πηλέως ὃ ̓ Αχιλλεὺς. τρί- 
τος. [ Φωρίδος Θέτις, Θέτιδος 

᾿Αχιλλεὺς τρίτος. 1 589 
35 Νηρέως | Θέτις, Θέτιδος χαὶ Πηλέως ᾿Αχιλεύς. 

τοιοῦτος" {πεν ϑήσει δὲ τὸν ᾿ἀχιλλέα τὸν μέγαν τοῦ «Αἰακοῦ 

Δωρίδος. Αἰακοῦ γὰρ | καὶ 
Ἐνδηίδος 1] Πηλεύς, Πηλέως 
χαὶ Θέτιδος ᾿Αχιλεύς. χαὶ πά- 
λὲν μητρόϑεν Δωρίδος | χαὶ 

ὁ δὲ νοῦς 

ἰδοῦσα ἀποθανόντα ἐν Τροίᾳ χαὶ οὐδαμῶς αὐτὸν ὃ Πηλεὺς 

ϑρηνήσει οὐδὲ τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ περιστέψνει χρυσῷ χαὶ πᾶν 
τὸ σῶμα οὐδὲ τὰ ὅπλα τὰ ἡφαιστότευχτα χαὶ τὰ ἱμάτια αὐ- 

80 τοῦ τὰ χρυσοὔφαντα περιβαλλόμενος ϑρηγήσει. 58 

86: ἔπρηστῆρα μάχης τὸν σφοδρὸν χαὶ διάπυρον 
ἄνεμον τοῦ πολέμου (109530). ἢ Τ' 

18 κῆπον 50}. Β 5 128 

1. (38) οὗπερ 11 οἱ. α 
σατ᾽ γί τὴ" 

(384) κατεδάσσατο Ὁ κατεδάσσατ᾽ »ν2 κεδαΐ- 

μάξας γνἱ ἴπ ἰ, ὃ κάξας α ἀμάξης γὶ τὴ ἀλλάξας »ν2 

508. η 112 

,» 

ΑΡ. δ.61. 
ΤΠ 168 

10.111 
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802 ᾿ῤέϑος χυρίως τὸ πρόσωπον παρὰ τὸ ῥᾶον τὰ ἔϑη 
δι᾿ αὐτοῦ φαίνεϑαι, νῦν δὲ χαταχρηστιχῶς πάντα τὰ μέλη 
εἶπε ῥέϑη " (194). Τ' 

803 ᾿ἁβροπήνους εὐν ρεροσεήμονας Ι πλουσιοῦφεῖς ] εἰῷ 
σηρινούς. ἢ 

804 χάλχη 585 χαλεῖται ] ἡ 5 
πορφύρα | χαὶ γὰρ 58") ὅϑεν καὶ 
5 ὁ χόχλος ἑξῆς εὑρέϑη ἡ πορ- 
φύρα 5588. ἀπτὸ τοῦ κογχύλου 5132 
χάλχη 5τη285 ἡ πορφύρα 5 χα- 
λεῖται 5τι3258, φορυχτοὺς δὲ 
ἀντὶ τοῦ | πλουμαριχούς |. 559 

πορφυροβεβαμμένους πιδας 
γῦν δὲ τοὺς ἁπλῶς βεβαμμέ- 
γους διὰ πολλῶν βαφῶν χαὶ 
χιεττοιχιλμένους καὶ] πλουμα- Ῥ 

ριχοὺς 1 λέγει. χάλχη δὲ ἡ πορ- 

φύρα, ὅϑεν ὃ κόγχος χαὶ ἡ χογ- 
χύλη εὑρέϑη. Τ' 

ϑεᾷ δὲ τῇ Ἥρᾳ ϑεὸς ἡ Θέτις. 58 

806 στόρϑυγξ λέγεται 1] τὸ ἀχρωτήριον | τοῦ “αχινέου 
διὰ τὸ εἶναι ὀξὺ χαὶ | μέγα 1. 555 

800 ταύρου ] τοῦ Ἔρυχος 
λέγει διὰ τὴν ἰσχύν, ὃς ἦν 
υἱὸς ᾿Ἱφροδίτης χαὶ Ποσειδῶ- 
γος. εἶναι δὲ αὐτόν φασιν οἱ 
μὲν παλαιστήν, οἱ δὲ πέντα- 
ϑλοὸν. ἀνῃρέϑη δὲ ὑπὸ Ἥρα- 
κλέος" δαπενταϑλήσας γὰρ αὐ- 
τὸν ἩἫἩραχλῆς χαὶ βαστάσας 
χκατεχρήμνισε. 85) ἐν Σιχελίᾳ 
τόπος. "Ἔρυχος. 53 

[ παραγενήσεται δὲ ὁ ΠΠεγέ- 
λαος χαὶ περὶ τὴν Σιχελίαν, 
ὅπου αἱ παλαῖστραι τοῦ Ἔρυ- 
χος τοῦ ξενοχτόγου τοῦ υἱοῦ 
᾿Αφροδίτης χαὶ Ποσειδῶνος, 
ἀφ᾽ οὗ χαὶ ὅ τόπος Ἔρυξ 
ἐχλήϑη" παλαιστὴν γὰρ αὐτὸν 
ὄντα ἢ πένταϑλον χαὶ οὕτω 
τοὺς ξένους ἀναιροῦντα “Ηρα- 

κλῆς διερχόμενος καὶ διαπεν- 
ταϑλήσας αὐτὸν ἄρας μετέωρον χατεχρήμνισε χαὶ οὕτως ἀνεῖ- 
λὲν αὐτόν. Ἔρυξ δὲ ὃ τόπος ἐχλήϑη. ταῦρον δὲ τὸν ᾿Ἔρυχά 
φησι διὰ τὸ ϑυμικὸν χαὶ | γενναῖον [. 

867 Κωλῶτις δὲ ] ἡ ̓ ἀφροδίτη | 5558) τιμᾶται 5585 ἐν 
; 8.4 Κύπρῳ. 5585 Κωλῶτις δὲ ἐχλήϑη ὅτι τις νεανίας ὑπὸ 

ληστῶν ἢ τυράννου χατασχεϑεὶς ἐχ τῶν χώλων ἤτοι τῶν 

θ κάλχη --- 808. βορῃ. Απί, 20 

1 ἤϑη 11 

ΧΥ͂ 684. 50}. Νίο. Θ 251 

22 γοῦν 8 

θ --- δου οὐ] 8. ῬΓΌΡΙΠΟ 

8 χκόχας 8 

91 τυράννου αἴ οοὔ. ΑἸ. ἴῃ 56... Αὐἱδί, | Ἀὶ Τυρρηνοῦ 

χάλκη 83 οἵ, Νῖο. 8ἃρΡ. ΑἸ. 

ἐξ ἧς Υὶ ἐν ᾧ 95 οἷ, ἘΜ 486οι 

Ρ 
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ἀχρομηρίων χαὶ τῶν χειρῶν ἐδέϑη. ἡ δὲ ϑυγάτηρ ἢ τοῦ 
ἀρχιληστοῦ ἢ τοῦ τυράννου ἐρασϑεῖσα αὐτοῦ ἀπέλυσεν αὐτὸν 
μιγεῖσα τούτῳ, ὃ δὲ ᾿ἀφροδίτης ἱερὸν Κωλώτιδος ἱδρύσατο 
εἰς εὐχαριστίαν αὐτῆς, ὅτι δεδεμένον ὄντα ἐκ τῶν χώλων 
ἐρρύσατο. [ Κωλὶς δὲ λέγεται ἡ “ἄορνις γῆ (ὉΡ 1148). 

808 λης δὲ ποταμὸς Κο-} ΓΑ λεντέα ἡ ἐν 'ἄλεντι πο- 
λοφῶνος (1508), ἔνϑα ἱερὸν ταμῷ Κολοφῶνος τιμωμένη" 

[ ἀφροδίτης |. ἐχεῖσε γὰρ ἱερὸν αὐτῆς ἐστιν. ἢ 

ἘκΜογγοῦρος δὲ | λιμὴν Σιχελίας ] ἢ. 55) 5 

809 ἅρπη ς᾽ ἅρπη δρεπάνη" 
ὅ γὰρ Ζεὺς τὴν δρεπάνην, ἐν 
ἡ τὰ αἰδοῖα ἔτεμε τοῦ Κρόνου, 
ἐν Σικελίᾳ χρύψαι λέγεται. 
ζάγχλον δὲ παρὰ Σιχελοῖς τὸ 
δρέπανον. μέμνηται δὲ χαὶ 
Καλλίμαχος ἐν β΄ Αἰτίων (ἔν. 
172). 58) ζάγκλον τὸ δρέπα- 

γον, ὥς φησι Καλλίμαχος" 

χέχρυπται γυνὴ ζάγκλον 
ὑποχϑονέη. ἘΜ 40θει 

809 ἍΖρπης" ἤτοι 4ρέπα- 
γον ἢ χαὶ ἡ Φαιαχία (ἢ) Κέρ- 
χυρα | χαὶ ἡ Σιχελία λέγεται ] 
ἡ μὲν Κέρχυρα, ὅτι ἦν ἐχεῖ χε- 

χρυμμένον τὸ δρέπανον, μεϑ᾽ 
οὗ Ζεὺς τὸν Κρόνον ἐξέτεμεν 
ἢ τὸ δρέπανον, ὅττερ ἡ 4η- 
μήτηρ ἔλαβε παρ᾽ Ἡφαίστου 
τέμνειν τοὺς στάχυας | 40ρέ- 
πανον δὲ ἡ Σιχελία, ὅτι ἐχεῖ 

ἦν τὸ δρέπανον, μεϑ᾽ οὗ τὸν 
Οὐρανὸν ὃ Κρόνος ἐξέτεμε  χἄνπερ ὃ “υχόφρων φαίνηται 
γῦν τὸ Κρονοτόμον δρέπανον λέγων. τὸ δὲ δρέττανον παρὰ 
Σιχελοῖς ζάγχλον χαλεῖται. μέμνηται δὲ Καλλίμαχος ἐν δευ- 
τέρῳ ἐτέων. 

870 ΤΠονοῦσαν᾽ Γονοῦσά ἐστι μὲν χαὶ πόλις Θεττα- 

Ρ λική (906), νῦν δὲ Τ' [ λέμνη Σικελίας | 5854 ἐν ἧ 5255 ἐπλα- 

(Ρ) 
80 

γήϑη ὃ ἸΠενέλαος 525550 περὶ Σικελίαν. 5" 

8171 ϑηρόχλαινον λέγει ] τὸν ραχλῆ ]. 55 οἵ, 5 951 
σηχὸν" ἀπὸ χοινοῦ τὸ χάμψας ἤτοι παρελθὼν ὃ 

Μενέλαος χαὶ τὸν σηκὸν χαὶ ] ναὸν τοῦ ϑηροχλαίνου 
Ι Ἡρακλέος ] ἤγουν τοῦ ἐνδεδυμένου τὴν λεοντήν᾽ τῷ γὰρ 
Ἡραχλεῖ ναὸν (Α1]. 871) | περὶ Σύρτιν τῆς “Ζιβύης Ἰάσων 
ἐδείματο χαὶ οἱ λοιποὶ ᾿4ργοναῦται μετὰ τὸ ἐπιτελέσαι ἀγῶ- 

10 λιμὴν 81τὴ3 λέωμνη 8505 ποταμὸς 57 110 (ἢ) ἃ 12 τῇ 
δρεπάνῃ 8 1 Σικελοῖς ΤΊ] σικελῶν 8 κελτοῖς 8' τὰ δρέπανα 8 

21 λέμνη οἷς. Ῥ ἐν ἢ] ἐφ᾽ οἷς 1.1. 53 ἐπλανᾶτο 85 ἐπλανήϑη δὲ 83 

ἘΑΡ, 4 990 

2439 

508. ΑρΡ. Ζ 
982. 984 

ἘΜ 28735 
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γας ἐχεῖσε ἡ ΤΠ εἰς γὰρ τὴν Σύρτιν ἐμπεσόντες διὰ τὸ εἶναι Αν. “7 138. 

ἀβαϑῆ τὴν ϑάλασσαν καὶ μὴ δύνασϑαι πλεῖν αὐτοὺς [ ἄραν- 10. 1886ὁΟῦϑὅἜ 
τες ἐπ᾽ ὥμων τὴν ᾿Αργὼ δώδεχα ἡμέρας ἐπορεύοντο διὰ τῆς 
ἐρήμης «Ἱιβύης ] ὥς φησι Πίνδαρος (ῬΙΥ͂ 44) Τ΄ τῇ δωδε- 1391 

ὅ χάτῃ δὲ πρὸς ἑτέραν ϑάλασσαν ἐλθόντες χατέϑεντο αὐτήν. 

᾿ καὶ ἀγωνισάμενοι χαὶ λουσάμενοι | περὶ τὴν ἐχεῖσε ϑάλασσαν 288: 
γαὸν ἔχτισαν, ὃν εἶπον, τῷ Ἡραχλεῖ. ἐν ἧ 11 ϑαλάσσῃ ὅ 
ἀττοτελυνϑεὶς ἱδρὼς τῶν ᾿Αργοναυτῶν ἐν ταῖς ψάμμοις μέχρι 
γῦν δίχην ἐλαίου στέλβει μήτε ὑπτὸ τοῦ τῆς ϑαλάσσης κλύ- 

10 δωγος μήτε ὑπὸ ὄμβρων χαϑαιρόμενος. [} 

Ὄ 812 Κρηϑέως ἄμναμος" ὅντινα) ναὸν τοῦ Ἣραχλέος] 
ἔδειμε χαὶ ἔχτισε σὺν τοῖς ν΄ ᾿ἀργοναύταις ] ὃ ἄμναμος 

Ῥρχαὶὲ [| ἀπόγονος | τοῦ Κρηϑέως | ̓ Ιάσων ]  δρμίσας " καὶ 
ἐλλιμενίσας ἐχεῖ δηλονότι τὸ σχάφος ἤτοι τὴν ναῦν. 

15 τὴν ᾿4ργώ [. 5' ἄμναμος δὲ χαὶ ἀπόγονος Κρηϑέως οὕτως 
᾿Ιάσων Τ ' 

ἘΡ ὅ ᾿Ιάσων ὅ τῶν ᾿Αργείων ἀρ-}} Σαλμωνέως καὶ ᾿ΑἸλκιδίχης Αγ. Ὀ51. 1 90. 
χηγός᾽ Κρηϑέως γὰρ «ἴσων, ϑυγάτηρ Τυρώ, ΤἸυροῦς χαὶ᾿ ᾿ 
«ἴσωνος δὲ ᾿Ιάσων. | 5 Ποσειδῶνος Πελίας χαὶ Νη- 

20 λεύς | Τυροῦς δὲ τῆς αὐτῆς χαὶ Κρηϑέως Αἴσων, ᾿μυϑάων, 96 
Φέρης  «Ἅἴσονος χαὶ Πολυμήδης τοῦ ΑΑὐτολύχου ἢ χατά 101 
τινας “ἄρνης Τ ἢ Σχάρφης 1 Ἰάσων. τὴν δὲ τῶν ᾿ἀργοναυτῶν ταῦτα. Δν.Ὁ 
ἱστορίαν πλατέως λίαν εἶπον ὄπισϑεν ἐν τῇ ἀρχῇ (8134. 38. Ὁ 568 

814 χρόχαι ] οἱ αἰγιαιλοί [ παρὰ τὸ χρύος χύειν᾽ ψυχροὶ 198 Ῥ (ΕΟ 
ὅ γὰρ ἤπερ ὅ βύϑος ]. χρόκαι δὲ Πινυῶν οὕτω σύντασσε' 3335) 

ὅντινα ] γαὸν σὺν τοῖς πεντήκοντα ἔδειμεν, αἱ χρό- Ῥ Ε᾿ 
χαε δὲ καὶ ] αἱ ψάμμοι | καὶ | αἰγιαλοὶ | τῆς ϑαλάσσης δηλο- (Ε65) ΡΌ 
γότι τῆς ἐχεῖσε τηροῦσε χαὶ [ φυλάσσουσι ] τὰ εὐλιπῆ καὶ» ἰ 
Ι Ἀπαρὰ ] στελγέσματα χαὶ τοὺς ῥύπους τῶν Πινυῶν Ῥ 

80 χαὶ ᾿ἀργοναυτῶν οὐδὲ φοιβάζει καὶ | πλύνει | ὁ κλύδων (Ρ) 
οὐδ᾽ ἡ ὀμβρία σταγὼν σμήχουσα καὶ | καϑαίρουσα | δη- 

Φ)ναεὸν χαὶ πολυχρόνιον. Πινυῶν | οἱ ᾿Αργοναῦται [᾿ οἱ 
γὰρ πλείους αὐτῶν ἐξ Ὀρχομενοῦ τοῦ ἸΠινυείου ἦσαν. 8588 5, 

τῷ 
τ 

32 οἱ --- 508. ΡΙπᾶ. Ρ ΤΥ 120 (80. ΑΡ. Ρ. 818:: Κ 

11 Ἐ τῆς ᾿δργοῦς 21 πολυεέδουιξ α 88 ἐξερχομένου 8 ἐξ Ἶρ- 

χομενοῦ Κύρΐς, Ἡρβίοαὶ δαοίοναἴο (ΕΟΕ 1 Ρ. 110) ΓΙ ΔῊ 5 μ“ινυοῦ 883 



10 

ΣΧΟΛΙᾺ 988 

χαὶ Ὅμηρος χαὶ ᾿Ορχομενὸν Πινυήτλον (Β 11). 589 | β' 
δὲ Ὀρχομενοὶ ὅ τε ἐν Βοιωτίᾳ οὗτος ὅ Πινύειος χαὶ ὁ 
πολύμηλος ὅ ἐν ᾿Αρχαδίᾳ!. ὅ δὲ τόπος Ὀρχομενὸς ΜΠι- 
γύειος οὕτως ἐχλήϑη ἀπὸ Ιἥινύου τοῦ Ποσειδῶνος πεαι- 
δὸς χαὶ Καλιρρόης τῆς ᾿Ωχεανοῦ ϑυγατρός | οὗπερ Πινύου 
χαὶ Τριτογενείας τῆς «Αἰόλου οἱ πλείους τῶν ᾿Α4ργοναυτῶν ]. 
ἄριστοι δὲ οἱ ᾿Ορχομένιοι ἱπιπιχοί" Ἐργῖνος γὰρ ἵππῳ Θη- 
βαίους νιχήσας φόρῳ ὑποτελεῖς ἔσχεν, «Ηραχλῆς δὲ αὐτοὺς 

ἠλευϑέρωσεν. 
στελγίσματα | τὰ ἀποξύ-] οἱ ] λιπαροὶ | ἱδρῶτες, ὃ δύτπος, 
σματα |. στελγίδες γὰρ αἱ ξύ- τὰ ἀποξύσματα᾽ στελγίδες γὰρ 

στραι αἱ τὰς στράγγας ἀποξύ- τὰ τρίπτρα, οἷς ἐν τοῖς βαλα- 
ουσαι τοῦ σώματος. 585" Ἐρ' (ΕΜ νείοις τριβόμενοι τὸν δύττον 

1204). ἐχξέομεν. 
ἔστι δὲ τόπος ἐν Σιχελίᾳ, ἔνϑα γυμνασάμενοι οἱ ᾿Αργοναῦται 
τὸν ἱδρῶτα αὐτῶν ὕστερον ἐν τῇ ἄμμῳ ἀπεστελγίσαντο, ὅϑεν 
χαὶ μέχρι τοῦ νῦν δίχην ἐλαίου ἐν ταῖς ψήφοις φαίνονται 

) ῥανέδες [ ἃς οὐδὲ ὁ χλύδων τῆς ϑαλάσσης οὐδὲ ὄμβρος δύνα- 

20 

2 

29 

ται χαϑᾶραι ]. 855) πολλὰ εἰπὼν ὃ “υχόφρων περὶ ἸΠενελάου 

Ἱ περὶ τῶν ᾿Αντήνορος υἱῶν | οὐχ ἐμνημόνευσε 1 Γλαύχου φημὶ 
χαὶ Εὐρυμάνϑεως, οὗ μετὰ Ἰϊενελάου πλέοντες ὡς γαυαγή- 

σαντες ἐξῆλθον τιερὶ τὴν Κυρήνην, οὐχέτι ἐτιείσϑησαν ἐχείνῳ 
συμπλεῖν, ἀλλ᾽ ῴᾧχησαν ἐν Κυρήνῃ [Κρήτῃ] τὸν ἀπ᾽ αὐτῶν 
᾿Αντηνοριδῶν λόφον χληϑέντα. 1] “υσίμαχος δὲ ἐν πρώτῳ 
τῶν Νόστων οὕτω πως λέγει" Γλαῦχος, ᾿χάμας, ᾿Ιπυττόλοχος 
οἱ ᾿Αντηνορίδαι ἵ παρὰ μναχει βασιλεῖ “ιβύων ᾧχησαν μὴ 
βουλόμενοι συνοικεῖν τοῖς τὸ Ἴλιον πορϑήσασιν, οἵ μεϑ' 

ἱχανγὸν χρόνον τὸν μεταξὺ Κυρήνης χαὶ ϑαλάσσης ᾿ΑἸντηνορι- 
ὁδῶν λόφον ἔχτισαν χαὶ ᾧχησαν. 

8717 λέγει [ περὶ Γουνέως[ ἄλλους δὲ" περὶ ] τῶν Θεσ- 

χαὶ Προϑόου χαὶ Εὐρυπύλου 1.) σαλῶν 1 φησι Γουνέως, Προ- 
52 ϑόου χαὶ Εὐρυπύλου ὅτι τοὺς 

12 αὲ 8 παλγὰς Ερ (ΕΜ) τοὺς σταλαγγοὺς 8 τὁ5 σταλαγμοὺς 58 

παραξύουσε 8. παροξύνουσαι 53 15 »Αὐϑαλίᾳ Αν. 4) θ6δ4 Ατὶδί. π. ϑ. 

ἀκ. 118 ϑέχδθ. Υ 2. ὈΙοᾶ. ΤΥ δ0 117 φέρονται 8 21 ἐρυμάνϑου ὁ 
Εὐρυμάχου Ῥαυβ. Χ 215 Θαυϊηΐ, ὅπ, ΧῚ 180 5860. 22 τὴν Οπη. 11 

κρήτην ΠῚ 48 Κυρήνῃ οῃ. Πὀ 26 παρὰ ἀμκνακει ὃ παρ᾽ ἀκαμνάκεε γὩ 

"Ἐξ παρ᾽ Ἄκνακε 508. Ρἰπᾶ. 

508. Ῥιπᾷ, Ὁ 
ΧΤΙΥ͂ γν. 3906 

Ὅτ. 

ἱρ. 3912 

ἜρΟΙ, Ῥίπᾷ, Ρ 
ΙΥ͂ 120 

ἱρ. Ο ΧΙ 2 

Ἐξ ΑΡ. ἈΪΌΙ. 

50}, Ρὶπᾶ. 
Υ̓ 108 

ΙΒ 148. 7860. 
106 
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ἄλλους αἰάξουσι χαὶ ] ϑρηνήσουσιν ] οἱ ϑῖνες καὶ ] αἷ- Ὁ) ΡΌ 
γιαλοὶ] 

. οἵ τε μύρμηχες | αἱ [οἵ τε μύρμηκὲς καὶ αἱ πα- 
τραχεῖαι χαὶ ὕφαλοι πέτραι 1] ραϑαλάσσιαι πέτραε αἱ πέ- 

δ ἢ λας καὶ | πλησίον ] τῶν Τευ- ἡ 
χείρων, ἥτις 1 ἐστὶ πόλις “Ζιβύης 1 ϑρηνήσουσι | δὲ αὐτοὺς τέ (Ρ) 
παϑόντας; ἐχβεβρασμένους χαὶ ] διφέντας ] ὑπὸ τῆς ϑα- 

λάσσης εἰς τὸ ἔρημον οἰκητήριον τοῦ '“ἅτλαντος ἤτοι 
τὴν 1 «Διβύην | ἐχριφέντας 1 δὲ ποταπούς; προσσεσηρότας Ῥ 

10 χαὶ διεσχισμένους 

Ρ 880 ϑρυλιγμάτων 5" δέρ- δέρτροισι καὶ σώμασι 
τροισι 8 τὸ σχῆμα ἀντι-᾿ϑρυλλιγμάτων χαὶ | συν- 
στροφή" 1 ἐχρῆν γὰρ ϑρυλί- τριμμάτων ]. ἀντὶ δὲ τοῦ εἰ- 
γμασι τῶν δέρτρων, ἕν᾽ ῇ ταῖς πεῖν ϑρυλίγμασι καὶ συντρέμ- 

1 διαιρέσεσι τοῦ σώματος. 55). ἵμασι δέρτρων χαὶ σωμάτων 
ἀντιστρόφως εἶπεν. ϑρυλλίγματα δέ εἰσι τὰ ] συντρίμ- 
ματα [. χαὶ Ὅμηρος ϑρυλλίχϑη δὲ μέτωπον (Ὁ 896). 
δέρτρον δὲ τὸ σῶμα ] παρὰ τὸ δέρω τὸ ἐχδέρω. 5 

811 ἘΤευχείρων᾽ τῆς Κυρήνης πόλεις ᾿Ατολλωνία καὶ κοι. Ῥιίπά, Ι 
20 Τεύχειρα | ἡ δὲ Κυρήνη τῆς “ιβύης ἐστίν ] ὡς καὶ ἡ Φάρος ΤΥ ΡΤ ΘΙ 

8719 Ἄτλαντος οἰκητήριον τὸ ᾿Ατλαντιχὸν πέλαγος" 
«Αίβυς γὰρ ὁ άτλας. 52} τὴν «Διβύην λέγει 1 Ἄτλας γὰρ μαϑη- οἵ. Ῥ : 
ματικὸς ἦν Αίβυς ἀνήρ, ὃς εἰς ὄρος ὑψηλὸν ἀνερχόμενος 7τρὸς ἘΠϊοᾶ. ΤΠ 50 
ἀχριβεστέραν κατασχοπὴν τῶν ἀστέρων ποτὲ παρασφαλεὶς ᾿ 

2 χατέπεσεν ἀπ᾿ αὐτοῦ Ἐ εἰς τὴν ὑποχειμένην ϑάλασσαν καὶ ᾿ 
ἀνῃρέϑη 1 ὅϑεν ἀπ᾽ αὐτοῦ" τό τε ὄρος | χαὶ τὸ πέλαγος 28δε ἘΜ ἐ 
᾿Ατλαντιχὸν ἐχλήϑησαν. θά: 

Ρ 819 ἔζελας ] ὄρος «Ζιβύης ].] Πολύιδος δὲ ὅ ϑιϑυραμβο- 
Πολύιδος δὲ ὃ διϑυραμβοποιὸς ποιὸς τὸν ᾿ἅτλαντα τοῦτον 

80 παρίστησιν αὐτὸν ποιμένα γε-] ποιμένα “ίβυν φησιν, οὐ μα- 
γονέναι χαέ φησιν ὅτι παρα-} ϑηματιχόν, ἀττολιϑωϑῆναι δὲ 
γενόμενος ὃ Περσεὺς ἐπερωτώ-] ὑπὸ Περσέως δείξαντος αὐτῷ 

10 συντρέμματα ἨφΒ. ϑρυλέχϑη 

1 αἰάζουσι ς ϑρηνοῦσιν γί οἷ Ρ  ὄδ85ϑ. ὅ ἰδΔ0. πᾶ. 48 οἵ τε ὅτι 

12 ἀντιστρόφως 838 οἷ, Τ 28 εἰἐς --- ϑάλασσαν οἷ. Θχ. 1]. 182:τ 
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μιεενός τὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ, τίς εἴη 
χαὶ πόϑεν ἀφίχοιτο, ἐπειδὴ 
λέγων οὐχ ἔπειϑεν, ἀνάγχῃ 

ἔδειξεν αὐτῷ τὸ τῆς γοργό- 
γης πρόσωπον χαὶ ἀπελίϑω- 

᾿ς ο8δ 

τὴν γοργόγην διὰ τὸ μὴ ἐᾶν 
αὐτὸν διελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐρωτᾶν 
αὐτόν, τίς εἴη. 1] τούτου χαὶ 
τοῦ ᾿άἄτλαντος υἱὸς Ἕσπερος 
χατὰ τοὺς λοιπούς (Ὀϊοᾷ. 1. 1., 

σεν αὐτόν. χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ 
ὄρος ἔάτλας ἐχλήϑη. οὕτως 

“Τυχόφρονος ἐν ὑπομνήματι. Ἐδ. (ΕΜ 1040). ἔρημον δὲ 
τὸ “ΔἯτλαντος οἰκητήριόν φησιν, ὅτι [ ἔρημος ἡ «Τιβύη Ἰ. 

ΕΜ 8481), οὐ κατὰ τὸν Πολύι- 

δον. 

881 Τιταιρώνειογν᾽ ἔνϑα τὸ πρίν ποτε ϑανόντα 

τὸν Πόψον τὸν [ ἀπὸ Τιταιρῶνος πόλεως Ϊ ταρχύσαντο οἱ 
᾿Αργοναῦται ἀνεστήλωσάν τε χαὶ δίχην στήλης ἔστησαν 
τυμβείαν κρηπῖδα χαὶ | βάσιν χαὶ σημεῖον ] ἀπὸ τοῦ 
᾿ργώου δορὸς χαὶ τοῦ τῆς ᾿Αργοῦς ξύλου πέταυρον καὶ 
Ι σανίδα] χλασϑὲν ἤτοι χώπην τεϑραυσμένην, ἀνεστήλω- 
σαν δὲ αὐτὸ κειμήλιον χαὶ δώρημα νεχρῶν --- ποῦ δ᾽ ἀνεστή- 

λωσαν; περὶ τὴν Δ ὐσίγδα [ πόλιν “ιβύης 1 ἥν τινα «Αὐσίγδα 
παραρρεῖ ὃ} Κίννυφος ποταμός . 

ὅ ἵΠόψος οὗτος εἷς τῶν ᾽4ργο- 
γαυτῶν ἦν υἱὸς ᾿μπύχου Ἰ καὶ 
Χλωρίδος 1 τῆς ᾿Ορχομενοῦ 1. 
ὃ δὲ ἄμπυχος υἱὸς | Τιται- 

ρῶνος [ ἀφ᾽ οὗ χαὶ πόλις 
(904) {τ 

ὡς χαὶ Ἡσίοδος ] ἩΠ ὄψον τ᾽ ᾿μπυκίδην Τιταρήσιον, 
ὄζον Ἄρηος  (Α 181). οὗτος δὲ τοῖς ᾿Αργοναύταις συμ- 
χελέων ἀνῃρέϑη ὑπὸ ὄφεως ἐν Αιβύῃ, ἔνϑα ἔϑαψαν αὐτὸν 
οἱ ἑταῖροι ἐπάνω τοῦ τάφου αὐτοῦ χώπην | ἢ σανίδα | τή- 
ξαντες ἐχ τῆς ᾿Αργοῦς. 5858: χαὶ ὁ μὲν όψος οὗτος ὁ 

88: Τιταιρώνξδιον" ἰ ὃ 
Πόψος οὗτος υἱὸς ἦν ᾿μπύ- 
χου τοῦ Τιταιρῶνος [ 

} 

ὃ τοῦ 
᾿Αμπύχου καὶ Χλωρίδος ἐν “ιβύῃ κεῖται, εἷς ὧν τῶν .2Ζργο- 
γαυτῶν | ὁ δὲ τοῦ ᾿“΄πόλλωνος υἱὸς ἹΠόψος χαὶ Ταντοῦς τῆς 
ϑυγατρὸς Τειρεσίου ἐν 1 Κολοφῶνι τῆς ᾿Ασίας | τινὲς δέ φα- 
σιν ἐν Κιλιχίᾳ (101530). ᾿ 

14 πέτευρον α 210 Ὀρχομενοῦ ἰῖοται 980 
20 συμπλέων ἐπὶ ἀναψηλαφήσει τῆς κόρης 88 

ΟΙΉ. 8 τη ἢ 

25 τ᾿] τὸν 8 ὁπ. 83 
28 πήξαντες 

ὉΡ 182 

Β 

508, Αρ. 4. 6ὅ 

Ἐλ 284 

Ρ 

ΑΡ. Ὀ1ΡΙ. 
θ. 219 
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888 ᾿“ργῴου" ᾿ΑΔργὼ ἐχλήϑη ἡ τοῦ ἸΙάσονος ναῦς ἢ ἢ ὅτι κοι. Αγ. 4 
κατὰ ᾿Α΄ πολλώνιον “4ργος ] ὁ Ἕστορος | ἢ ᾿Αλέχτορος υἱὸς ] τι μην 

ἐναυπήγησεν ἢ ὅτι ἐν “Ἧργει ἐναυπηγήϑη, ὥς φησιν Ἢ γή- 112 ἀλνν 
112 

884 πέταυρον δὲ χαλεῖται ἡ | πλατεῖα σανίς 1. αὕτη 
ἡ ἱστορία τοῦ ἸΠόψου χεῖται ἐν τοῖς ᾿Αργοναυτιχοῖς. 588 

88ῦ “ὐσίγδα Κινύφει-}" Αὐσίγδα | πόλις «ιβύης | ἣν 
ος᾽ «Αὐσίγδα | πόλις “ιβύης ᾿]παραρρεῖ ὃ Κίνυφος ποτα- 
χαὶ | Κίνυψ ποταμὸς | .“ιβύης  μός." 
σλησίον Αὐσέγδης. 58) 
φασὶ δὲ ὅτι χατὰ τὴν ἀναχομιδὴν ἡ ̓ Αργὼ εἰς τὴν Σύρτιν 
ἐνέπεσεν. ἀποροῦσι δὲ τοῖς ᾿Αργοναύταις περὶ τοῦ διέχτελου 
Τρίτων ὅ Ποσειδῶνος ἐπιφανεὶς ὡδήγησεν, ᾧ ἔδωκεν ἡ ΠΠ1ή- 
δεια ἀμοιβὴν χρυσοῦν χρατῆρα, ὃν εἶχεν ἀπὸ τῶν τοῦ πατρὸς 
λαφύρων. 5558: ἢ οὖσα φαρμαχουργὸς ἡ Πήδεια ταύτην φαρ- 
μαχεύσασα διέσωσεν ὑδατώσασὰ τὸν τόπον, εἰς ὃν σταϑεῖσα 
ἡ ναῦς ἦν χαϑὼς τὸ πρῶτον. 5580 

880 ἤγουν δαίμονι ϑαλασσίῳ υἱῷ Ποσειδῶνος. 55 

Νηρέως γόνῳ" οὕτως ἡ σύνταξις᾽ ἔνϑα ποτὲ τὸν 
Μόψον οἱ ᾿Αργοναῦται ἔϑαψαν, ἡ δὲ Κολχὶς [ Ἰήδεια 1 ὃ 
τῷ Νηρέως υἱῷ Τρίτωνι" παρέσχε πλατὺν χρατῆρα 
χεχροτημένον χαὶ εἰργασμένον χρυ σῷ --- τένος χάριν πα- 

ρέσχε τῷ Τρίτωνι; δείξαντιε τὸν πλοῦν, ἧ καὶ ὅτου δεὰ ἢ 
ἐτῶν" στενῶν Ϊ πετρῶν | ὁ Τῖἴφυς κυβερνήτης ] ὧν τῆς» Ἵ 
ἀΑργοῦς ἄϑραυστον αὐτὴν διαβιβάσει. τουτάκες δὲ καὶ Ἷ 
[τότε αὐδάξει καὶ εἴπῃ ὃ ϑαλασσόπαις δίμορφος Ἵ 
ϑεὸς ἤγουν ὃ] Τρίτων ] τοὺς “Ἕλληνας τὰ χράτη λαβεῖν 
τῆς χώρας ἤγουν χυριεῦσαι τῆς Αιβύης, ὅταν ὅδ᾽ ἀγρότης 

«Διβυχὸς “λαὸς" παλίμπουν καὶ ἀντίστροφον τὸ δῶρον ᾿ 
ἤτοι τὸν χρατῆρα ὀρέξῃ χαὶ] παράσχῃ ᾿ “Ελληνε νοσφίέ-Ῥ. 
σας καὶ ἐχβαλὼν χαὶ στερήσας τῆς πατρίδος ἤτοι τῆς “1:- ; 
βύης. τὰς δὲ εὐχὰς ἤτοι τοὺς λόγους τοῦ Τρίτωνος φοβού- 

μενον οἱ Αίβυες χρύψουσι τὸ κτέαρ καὶ] χτῆμα ἤγουν ν» ᾿ 
τὸν χρατῆρα ἐν χϑονὸς ἐσχάτοις μυχοῖς ἄφαντον. ἣ 

2 ἢ ᾿Αλέκτορος οτη. ὃ θ ἀργοναύταις 1. 8 αὐσίδα οἴ 10 αὐσέ- 
δὴης 81η7 12 δὲ} γὰρ 8 : 
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ἄλλως" ᾿χέσανδρός φησιν Εὐρύπυλον χαὶ Τρίτωνα Ποσει- 56Ἀ. Ῥίπᾶ, Ῥ 
δῶνος χαὶ Κελαινοῦς εἶναι παῖδας, ὃς Εὐρύπυλος γήμας ΤΥ δ1 
Στερόπην τὴν Ἡλίου, Πασιφάης δὲ ἀδελφὴν γεννᾷ «“Τυκάονα 
χαὶ “Ἰεύχιπτπον | ὃς Εὐρύπυλος χαὶ βασιλεὺς ἦν Κυρήνης 1]. 56. ΑΡ. Β 

ὃ δὲ Τρίτων ἢ τὰ μὲν ἄνω μέχρι λαγόνων ἄνϑρωπος ἦν οἰνβυχοι ἣν 
τέλειος χεῖρας ἔχων χαὶ τὰ λοιπὰ Τ τὰ δὲ ἐκ λαγόνων 
κάτω ᾿ δελφὶς ἔχων β΄ μόνους ἐμπροσϑίους πόδας ἵππου Τ' 
᾿Αμφιτρίτης χαὶ Ποσειδῶνος ὧν παῖς κατ᾽ ἐμὲ χαὶ κατὰ τοὺς 

λοιττούς (ΑΡ. ὈΪ0].1 28). [ ἔστε δὲ χαὶ Τρίτων ποταμὸς “Ιιβύης. 56. Ῥιπᾶ, Ρ 
οὗτος ὅ Τρίτων ὁμοιωϑεὶς Εὐρυπύλῳ 1 τῷ λεχϑέντι Κυρή- ἰδ 88 
γης βασιλεῖ 1] χαϑὰ ἸΠενεχλῆς (“ῬΙπᾶ. ῬΊΝ 10) χαὶ Πίνδαρος 
(Ρί πᾷ. 1. 1. 86) ἱστοροῦσιν, ὑπέδειξε τὸν πλοῦν χαὶ βῶλον 
ἔδωχε τοῖς ᾿Αργοναύταις, ἣν Εὔφημος ὃ πρωρεὺς τῆς ᾿Αργοῦς 
ἐδέξατο | υἱὸς ὧν χαὶ αὐτὸς Ποσειδῶνος χαὶ Πηχιονίχης ᾿] ἢ 

“ωρέδος Τ' τῆς Εὐρώπης ϑυγατρός, γαμβρὸς δὲ “λκμήνης Ἐξοι, Ρίπά. 
ἐπὶ “αονόμῃ ϑυγατρί | ὃν Εὔφημον ᾿Ισχληπιάδης φησὶ δῶρον 1.3}: 15 61 
ἔχειν παρὰ Ποσειδῶνος τὴν ϑάλασσαν ἀπημάγτως ὡς διὰ 
γῆς πορεύεσϑαι. ὡς γοῦν ἐχ τῆς Κολχίδος διὰ τῆς ἔξωϑεν 44 

ϑαλάσσης χαὶ τοῦ ᾿Αδρίου τὸν πλοῦν ἐποίησαντο, διὰ τοῦ 
Φάσιδος δὲ εἰς τὸν ᾿Ωχεανὸν ἐνέβαλον ιβ΄ πρότερον ἡμέρας 
ἔξω τοῦ ᾿Ωχεανοῦ φέροντες ἐν τοῖς νώτοις τὴν ᾿Αργὼ διὰ 

τῆς ἐρήμου τῆς Αιβύης | ἐκεῖσε δὲ περὶ Κυρήνην ἐδέξαντο 15 
τὴν βῶλον παρὰ τοῦ ] Τρίτωνος, ὡς ἔφην, Εὐρυπύλῳ ὅμοιω- 85 
ϑέντος  ἐλύϑη δὲ ἡ βῶλος περὶ τὴν Θήραν βραχεῖσα ἐν τῷ 
σελοίῳ, μαντεύεται ἡ Ἰήδεια τοῖς ᾿“Ιργοναύταις τοὺς ἀπ᾽ 

Εὐφήμου ἑπταχαιδεχάτῃ γενεᾷ στεῖλαι ἀποικίαν εἰς “ιβύην 

ἐχ τῆς Θήρας ἡ δὲ Θήρα Καλλίστη πρότερον ἐλέγετο | ὃ καὶ 165 456 
γέγονεν" Εὔφημος γὰρ ἐν “ἡμνῳ ““αμάχῃ μιγεὶς “ευχοφά- 
γὴν γεννᾷ, ἐξ οὗ χατάγεται Βάττος ὃ χτίστωρ Κυρήνης ὃ 10 
δεὰ στάσιν ἐκ τῆς Θήρας χρησμῷ εἰς Αιβύην μεταστὰς καὶ 

οὕτως χτίσας τὴν Κυρήνην, ὥς φησι ἸΠενεχλῆς. ] Βάττον δὲ ατε. Ῥἰπᾶ. Ρ 

οἱ μὲν αὐτὸν φασὶ διὰ τὸ βατταρέζειν καὶ χεχομμένην ἔχειν 

τὴν φωνὴν ᾿Αριστοτέλην χαλούμενον, ἄλλοι δέ φασιν ὅτι τὸ 
βάττος λιβυαχῶς βασιλεὺς εἶναι λέγεται. 1] οὕτω μὲν οὖν 
Πίνδαρος χαὶ οἱ λοιποὶ οὗς εἶπον ἱστοριχοὶ τὸν Τρίτωνα χαὶ 

5608. ΑΡ. 1.1. 

16 »εὐρώτα γι 28 λευκομάχη α 
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Ποσειδῶνος υἱὸν λέγουσι χαὶ δοῦναι βῶλον γῆς τοῖς ᾽4ργο- 
γαύταις, ἐξ ἧς αὐτοῖς ἐμαντεύσατο ἸΠήδεια ἐχ τῆς Θήρας 
εἰς τὴν «ιβύην γενέϑαι ἀποικίαν. 
τὸν Τρίτωνα χαὶ Νηρέως υἱὸν 

891 Γραιχοὺς δὲ" ἔχρησε 
γὰρ ὃ Τρίτων τότε τοὺς “Ἑλλη- 
γὰς χρατήσειν τῆς Διβύης, 
ὅταν τὸν χρατῆρα παραγενο- 
μένῳ Ἕλληνι ἀνδρὶ 5. Δίβυς τις 
58) δώσῃ, ὅττερ φοβούμενοι οἱ 
«Τίβυες ὀρύξουσι καὶ κρύψου- 
σιν αὐτόν. 5859 

ὅ δὲ “υχόφρων οὗτος 

λέγει ἴσως [ παρὰ τὴν νῆξιν ] 
τὸν αὐτὸν λέγων εἶναι τῷ Πο- 
σειδῶνι χαὶ λαβεῖν παρὰ ήη- 
δείας μᾶλλον χρυσοῦν χρατῆρα, 
ἀνϑ᾽ ὧν ὑπέδειξε τὴν ὅδόν, 
χαὶ τοῦτόν φησι μαντεύσασϑαι 
τοῖς “ίβυσιν ὅτι τότε δεστεό- 
σουσιν “Ἕλληνες “ιβύης, ὅταν 

τὸν χρατῆρά τις Αίβυς πάλιν Ἕλληνι ἀνδρὶ παράσχῃ, διὸ. 
φοβηϑέντας χαὶ λέγει τοὺς “ίβυας ὀρύγματι γῆς ἌΓ 
τὸν χρατῆρα. 

887 Κολχὶς | ἡ Μήδεια ᾿ οἱ δὲ Κόλχοι | οἱ χαὶ “αζοὶ» Β6ε. 110 

λεγόμενοι [ Αἰγυπτίων ἄποιχοί εἰσι ἢ πλησίον οἰχοῦντες. ; 
᾿βασγῶν | τῶν χαὶ ]ασσαγετῶν χαλουμένων (19:15). λέγονται 
δὲ οἱ Κόλχοι χαὶ Σχύϑαι ᾿Α΄σιανοὶ χαὶ “ευχόσυροι ΤῪ οὐ- 
χοῦσι δὲ ἐν τοῖς μέρεσι τῆς ᾿Ασίας περὶ Φᾶσιν ποταμόν. 
Ι ἡ δὲ Εὐρωπαία Σχυϑία ἐστὶ περὶ ἸΠ]αιῶτιν χαὶ Τάναιν. ΤῸ 

Ἰώσηπος δὲ ὁ “Ἑβραῖος χαὶ τοὺς ᾿Αλανοὺς Εὐρωπαίων Σχυ- 
ϑῶν γένος φησὶν οἰχοῦντας περὶ τὴν ΠῆἸαιῶτιν χαὶ τὸν Τά- 
γαιν χατὰ τὴν τῶν Ὑρχανίων πάροδον (708. Ὀ6]1. σᾶ. ΨῚΠ 244) 

Ι καὶ Κασπίων Ὑ ἣν ᾿4λέξανδρος ὁ βασιλεὺς σιδηραῖς ττύλαιες 
χλειστὴν ἐποίησεν (ἴῦ 245). “ὥπασε᾽ τὸ σὲ χοινὴ συλλαβὴ 
χαί ἐστε μαχρόν. 

890 Τζφυς" γχαχῶς εἶπε 

Τίφυν εἶναι χυβερνήτην τῆς 
χαχῶς εἴρηχε χυβερνήτην. τῆς 

᾿Δργοῦς τὸν Τίφυν ] ὃς ἦν υἱὸς Αγ. Α 106 . 
᾿Αργοῦς" χαὶ γὰρ τὸ τηνικαῦτα 
τελευτήσας ἦν ὃ Τῖφυς. ἐχρῆν 
δὲ εἰτιεῖν ᾿4γχαῖον 58) οὗ χαὶ 
Ὅμηρος μέμνηται χαὶ παρεισ- 

᾿γχνέου 1" τότε γὰρ τελευτήσας 
ὃ Τῖφυς ἦν. μετὰ δὲ ϑάνατον 
αὐτοῦ ᾿Αγκαῖος ἐχυβέρνα τὴν 
᾿Αργώ, ὃν ἔδει ἢ εἰτεεῖν ἢ. 

ΘΡ δαοίου Β0Π 0111. ϑαλάσσιος {ἤτοι Ποσειδῶν(οςλ παῖς βουϊρβογαῦ 

10 δώσει 8 δώσουσι 53 

9. 1581 οὕ 808. ΑΡ. Β 9608 
19 Σκύϑαι 50}. ΑΡ. ὅ88:9 Κ “Δευκόσυροε οἴ. 

ἈΠῸ, 

ἘΜ Θ0άο. 
1892 

Ἠδγ.12 

ἣν 
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ἄγει Νέστορα λέγοντα .4γχ-| δ᾽ ὁ 1 ̓Αγχαῖος υἱὸς “υκούρ- ἔΑΡ. Α 164 
χαῖον δὲ πάλῃ Πλευρώ-]γου | ἢ κατά τινας Ποσειδῶ- 
γιον, ὅς μοι ἀνέστη (ῬῆΊ νος [ ὥς φησιν ᾿“΄πολλώνιος ὅ 
θ8ὅ). 88 οὗτος γὰρ μετὰ τὸν [Ῥόδιος (1. 18 56}..) ὁ τὰ ᾽40- 

ὅ ϑάνατον Τίφυος ἦν χυβερνή-) γοναυτιχὰ γράψας καὶ ᾿4πολ- 

της τῆς ᾿Αργοῦς. 58": (ἀάϑραυ-) λόδωρος | ὃ ᾿4ϑηναῖος | ἷστο- κοὶι. α 29 

10 

1ὅ 

20 

στον) διὰ τὸ τὴν ᾿41ϑηνᾶν 
αὐτὴν χαμεῖν ἢ διὰ τὸ πολλὰ 
χύματα πλεῦσαι χαὶ μὴ ϑραυ- 

σϑῆναι ὑπ᾽ αὐτῶν ἢ διὰ τὸ 
παρελθεῖν τὰς Πλαγχτὰς πέ- 
τρας ἀδεῶς χαὶ χωρίς τινος 
ἐπιβουλῆς καὶ φόβου. 53 
56}.} εἴτε χυβερνήτης Τ' οὐχ 
οὕτω πώς φησιν ὁ Πίνδαρος 

ριχός (ΑΡ. ὈΪ01.1.112). Πίνδα- 
ρος δὲ πολλῷ παλαιότερος ὧν 

ἀμφοτέρων τὸν Εὔφημον, ὡς 
εἶπον, λέγει ἔκ τῆς πρώρας 
τῆς ᾿Αργοῦς δέξασϑαι τὴν βῶ- 
λον. εἴτε δὲ πρωρεὺς ἦν ὁ 
Εὔφημος κατά τινας (Ρ ΤΥ 8 

ἔχω λέγειν τὸ ἀληϑές. τέως 

᾿ Εὔφαμος πρώραϑεν χαταβὰς 

δέξατο βώλαχα δαιμονίαν (Ρ ΤΥ 87). 
892) ϑαλασσόπαις ὃ 

παρόσον 5580} τὰ γὰρ ἄνω 
ἐχϑύος [. 55580 

Τρίτων 5555 δέμορφος δὲ 
εἶχεν ἀῤθϑρώπου, τὰ δὲ χάτω 

894 Μιβύη ἡ χώρα λέγεται ἀπὸ “ιβύης τῆς Ἐπάφου ἈρΡ.Ὀ 10]. 1110 
χαὶ Πέμφεως ϑυγατρός, καϑὼς σχεδὸν οἱ πάντες ἱστοριχοί 
φασιν. 1 [Ἄνδρων δὲ ὃ “Αλικαρνασεὺς ᾿Ωχεανόν φησι γῆμαι 5οῖι. ΑφδοΆ. 
β΄ γυναῖκας Πομφολύγην χαὶ Παρϑενόπην, ἐξ ὧν δ΄ ϑυγα- ἢ 188 
τέρας γεννᾷ, τῆς μὲν ᾿4σίαν χαὶ Διβύην, Θράχην δὲ τῆς 

ἑτέρας χαὶ Εὐρώπην, ἀφ᾽ ὧν λέγει χαὶ χληϑῆναι τὰς χώρας. 

895 ᾿᾿“σβύσται ἔϑνος εἰσὶ [ Διβυχόν 1." 

890 εὐχὰς δὲ" | τὸ δῶρον τῆς ηδείας, τὸν χρατῆρα ] 

Ρ 

. 8 τὸ δὲ ἐν 5" πρῆδότς Ι τοῖς κοίλοις ἢ τοῖς καϑύγροις ] 

58) ΧΕρ (ΚΕΝ 6042) .... ἤτοι χρύψαι τὸν χρατῆρα ... τῆς 

ἸηΠηδείας 5. 
897 ἐν ἧ ἐν ἧτινι γῇ «ΑἸιβυχῇ Γουνέα, Πρόϑοον καὶ 390: 

Εὐρύπυλον ὁ βορρᾶς πνέων ἐχβράσσει σὺν τοῖς αὐτῶν ναύ- 
ταις. ἄλλως. Τ' Κυφαίων"]) τὸν Γουνέα | λέγει. 58) 1] Κύφος 

80 

14 κυβερνήτης Ηϊδι. Π 628 18 μὲν 83 85 28 ἰδ0. ἱπᾶά. εἰ 883 

η Ἐρ (ἘΜ) 29 ἴδο. ἱπά. 6. βαρίθιι ἔϑυθ 1 ΘΥΆ ΠΤ 32 ἐκβράσει ΠῚ 

88 Κύφος οἷ. 50... Β' 148 ἃ ϑίορῃ. Τόννοε 8]]δὔμμ. ΡγΓῸ]]. 16 

Τγοορτοπῖβ ΑἸθχαπᾶτα 1. 19 
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γὰρ πόλις Θεσσαλίας 1 ὅϑεν ἦν 5858: ὁ Κύφου 5 ὁ 58, Γουνεύς 
5854, χαὶ Ὅμηρος 588: Γουνεὺς δ᾽ ἐκ Κύφου ἦγε δύω 
καὶ εἴχοσι νῆας (Β 148) 5555. [Γόννοι πόλις Περραι- 
βίας ἀπὸ Γουνέως χληϑεῖσα ἄθροτᾷ. 508. Ηομι. 1. 1.} τοῦ ἀπο- 
γόνου Κύφου. οὕτως φησὶν Ὅμηρος. ϑίορι. Κύφος πόλις 
- Θετταλίας. χαὶ ποταμὸς Κύφος. ϑίθρ!. 

Φφι 

899 τὸν τ᾽ ἐκ Παλαύϑρων" 5 ᾿Πάλαυϑρα πόλις 
Θεσσαλίας [" 88} | ἔχγονον τὸν υἱὸν πάντες αὶ γράφουσιν, 
τὸν δὲ υἱοῦ ὑιὸν γ ) ἐγὼ δὲ ἀντιστρόφως | τὸν τοῦ υἱοῦ υἱὸν 

10 ἐκ τοῦ γόνου γόνον λέγων, μᾶλλον δὲ τὰ β' διὰ τοῦ ἃ 
ἐχφέρω. ἔγγονον δὲ ἐχϑὺν τὸν γονὴν ἔχοντα χαὶ γυναῖχα χαὶ 
ἄνδρα ἔχοντα ἢ γόνον χαὶ τέχνον ἢ δυνάμενον γονγοτπτοιεξῖν 
διὰ τοῦ 7 γράφω. 

τὸ αὐτό" 5 ἔγγονον δὲ Τερϑρηδόνος 
1ὅ ἤτοι υἱὸν 

4)! Πρόϑοον | λέγει. καὶ Ὅμηρος Μαγνήτων δ᾽ ἦρχε Πρό- 
ϑοος Τενϑρηδόνος υἱός (Β 150) 5555, ἄριστος ἐν τοῖς 

Ἕλλησιν 88. μετὰ γὰρ τὴν ᾿Ιλίου ἅλωσιν Γουνεὺς καὶ Πρό- 
ϑοος χαὶ Εὐρύπυλος εἰς “ιβύην ἦλθον 552 5)85, 

χαὶ ἄλλοι τινὲς σὺν αὐτοῖς. 20 πλανώμενοι χἀχεῖ πολλοὺς χρό- 
γους ᾧχησαν. 5558 

Ρ 900 “᾿“φρυσίέων | Μαγνήτων ὃ | 5} [ ̓ ἀμφρυσὸς δὲ 
ποταμὸς Παγνὴσίας. ἢ | 584 ΧΑΘΡΙ. 

χαὶ 5 Εὐρύαμπος πόλις αγνη- ἢ Εὐρυαμπίων τῶν } Παγνήτων 

85 σίας 5 “ϑίορῃ. ἐστίν. 5 ἀπὸ ] πόλεως Εὐρυάμπου λε- 
γομένης. ἢ 

καὶ 5 ᾿Τυφρηστὸς ὄρος Πηλιέων | ̓. 584 Βίθρῃ. 

τὸν Εὐρύπυλον λέγει, ὃς ἐβα- 

σίλευσε τῶν ἐν Θετταλίᾳ τό- 

901 χαὶ τὸν δυναστὴν᾽ 

Ι ἐν Θεσσαλίᾳ || ἐστὶ | πεδίον 

1. κύφος 8 ἀθ βίθρῃβδῃι. {πηθιηδῖ8 γ. Ρ10]]. 1. 1. 8 ϑεττα- 

λική Τ᾽ 14 τὸ αὐτό͵ τὸν αὐτὸν 8 » (εἰξ}) τὸ αὐτό ϊ 140 ἔκγονον ΠῚ 
10 ϑεσσαλῶν 8 11 τερϑρηδόνος 8 τη" 88 ὦ γῶ 18 μετὰ --- ἦλϑον 

Ῥοβὺ Μυύρύπυλος 291:10 8 22 ἀμφρυσσὸς 8 ἀφρυσὸς Τ' δὲ οτη. ΞἴΘΡΗῃ. 

21 τυμφρηστὸς Τ' : ; 

Ῥ.. 

πα ΜΝ, υδδν ν». ἀὐμδε ς.....2.-.. ὦ 

οτος  ὐ τορος κύγας 



[2 

10 

1ὅ 

2ὅ 

ΣΧΟΛΙᾺ 

«“Τυχοειδὲς ] καλούμενον, ὅπερ 
λύχος ἐλυμαίνετο ὅντινα ἡ 
Θέτις ἀπελίϑωσε φαγόντα 
τὰ ἄποινα, ἅπερ ἀπέστειλεν 
ὁ Πηλεὺς ᾿Αχάστῳ ὑπὲρ τοῦ 
φόνου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ "“Ἅχτο- 
ρος ἀνεῖλε γὰρ αὐτὸν ἐν χυνη- 
γεσίῳ ἀχουσίως. ἐχράτει δὲ 
χαὶ τῶν τόπων ἐχείνων Εὐρύ- 
συλος. 58" 

291 

σῶν, ὅπου ἐστὶ πεδίον “ύχου 
χαλούμενον | τὸ νῦν λεγόμενον 
«Πυχοστόμιον 54: ἐχλήϑη δὲ 
Τύχου πεδίον οὕτω" Πηλεὺς 
ἐν χυνηγεσίῳ ἄχων ἀνεῖλεν 
'ἄχτορα τὸν τοῦ ᾿χάστου υἱόν. 
ἔπεμψε δὲ ᾿Αχάστῳ ἄποινα 
τοῦ φόνου τοῦ παῖδος βόας 

χαὶ πρόβατα, ἃ λύκος διέφϑει- 

ρὲν, ὃν ἡ Θέτις ἀπελίϑωσεν 

ἐν οἷς εἴπομεν τόποις. ἄλλοι δέ φασιν ὅτε Τελαμὼν καὶ 
Πηλεὺς, ὥσπερ χαὶ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ βιβλίου εἶπον, τὸν αὐτῶν 

ἀδελφὸν Φῶχον, υἱὸν δὲ Ψαμάϑης τῆς Νηρηίδος ὄντα φϑο- 

γοῦντες ἀνεῖλον. ἡ γοῦν Ψαμάϑη τοῖς βουσὶ τοῦ Πηλέως 

ἔπτεμιψε λύχον, πρὸς δὲ καὶ τοῖς ποιμνίοις, ὃς ἐκεῖνα ἐλυμαί- 
γετο. Θέτιδος δὲ δεηϑείσης ἀπιελίϑωσε τοῦτον πάλιν ἡ Ψα- 
μάϑη περὶ οὗς εἴπομεν τόπους. ζήτει δὲ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ 
βιβλίου καὶ εὑρήσεις πλατύτερον (84:9). 

902 ἀποινοδόρπου 5858, ἤτοι 5 τοῦ λύχου χατὰ τὸν 

«“Ἰυχόφρονα Τ' τοῦ φαγόντος τὰ ἄποινα τοῦ Πηλέως 5555, ὡς 

εἴπομεν Τ ἢ τοῦ δόντος αὐτὰ τὰ ἄποινα τοῦ ἀπολιϑωϑῆναι 
ὑττὲρ τοῦ δόρπου αὐτοῦ 5558, ὅσπερ καὶ λέγεται ἀπολιϑω- 
ϑῆναι. 858 χαὶ ὃ μὲν “υχόφρων Γουνέα χαὶ Πρόϑοον χαὶ 
Εὐρύπυλον εἰς “ιβύην φησὶν ἀπελϑεῖν [ ̓ 4πολλόδωρος δὲ 
(ἔν. θ15) ὟὟ) καὶ οἱ λοιποὶ (29011) οὕτω φασί" Γουνεὺς εἰς 

“«Τιβύην ἐλϑὼν χαὶ λιπὼν αὐτοῦ τὰς ἑαυτοῦ ναῦς ἐλϑὼν ἐπὶ 
Κίνυφα ποταμὸν κατοιχεῖ, ὡς καὶ οὗτός φησι (885). άγνης 

δὲ χαὶ Πρόϑοος “ἐν Εὐβοίᾳ " περὶ τὸν Καφηρέα σὺν στολλοῖς 
ἑτέροις διαφϑείρονται. ἰ Νεοπτόλεμος δὲ πεζῇ μετὰ β΄ ἡμέ- 

1 λύκου 85 αὖ ν. Ῥ οὔ (ταποδΐδτη ἨΘΒυΟΗΪ ρ]οββᾶπι Δυκοειδές᾽ τὸ πρὸς 
τὴν ἕω... Ιάθηη ΙΟΟ.5 5βἰρηϊ ]οαῦαν ΕΟ 8714:9 ΕΜ δὅ1134 ((Πορυοῦ. ογίῃ. 

Οτάπι. ΑὉ Π| 28724) Δύκειον" ἔστι δὲ τόπος ((Ποοθι. ΕΝ πόλις ΕΘ) τῆς Θετ- 
ταλίας, ἔνϑα λύκος ἐπεὼν τοῖς τοῦ Πηλέως βουσὶν ἀπελιϑώϑη 10 πε- 

δέον οὐ οθίοτα --- Δυκοστόμεον ΘΧ. 1]. 1013 2 ἐλύμαινε 5377 ἐλύμαενεξξξ 8 

ὅ ἑκάστῳ 81τὴη183838 ὑπὲρ ἰπ [1 8 πι|2 οἴη. Ὑ θ ἕκτοροοσ 8 30 τὸν 
φαγόντα 8 21 αὐτὰ οτη. 8517 ΚΜ ιαὐτῷἢ στὰ οπι. 7' 22 ὑπὸ 8 
20 ἐλϑὼν καὶ οτη. 11 αὐτοῦ οτη. 11 μέγης 11 ΒΈΊΘΗ16 ῬΗΪ]. ΥὙΠΙ 68 

29 ἑταίροις Ηθυη6 ξ΄ ὃ 

190 

9018 

6Ρ. θ12 
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ρας εἰς Πολοσσοὺς ἀπῆλϑε μετὰ “Ἑλένου χαϑ᾽ ὅδοῦ ϑάψας 
τὸν Φοίνιχα. τοῦ δὲ Προϑόου περὶ τὸν Καφηρέα ναυαγή- 
σαντος οἱ σὺν αὐτῷ ἸΠάγνητες εἰς Κρήτην ῥδιφέντες ὥλοντο. ] 

4 Τυφρηστίων Β50}γ7. 29021 

Ῥ 908 ἢ “ἐγώνεια Ϊ πόλις Μεη)λιέων ̓  ]. “ Βίθρῃ. 5 

904 " Ἐχῖνος χαὶ Ἶρος πόλεις [ Θεσσαλίας ]. καὶ Τραχὶν 
ὁμοίως. 54 ᾽᾿Εχῖνος --- ᾿ πόλις Θεσσαλίας 1 οὕτω καλου- 

μένη Ἐχῖνος ἀπὸ ᾿Εχίνου ἑνὸς τῶν σπαρτῶν ἐνταῦϑα ἐνοιχή- 

9 σαντος. “Ἐρ (ΧΕΜ 4041) Ἐχῖνος --- (ἔστε καὶ Θεσσαλίας) 
ἊΡ Ἐχίνου χτίσμα. ϑίορῃ. " Τίταρος | ὄρος καὶ πόλις ἸΠηλιέων Ἐ]. 

5: Τιταρών πόλις Θεσσαλίας, ἣν Τίταρον «“Ἰυχόφρων 
φησί. ϑίορΒ. : 

Ῥ 905 Ἶ ρος ἱ πόλις Θεσσαλίας 1 " ϑίοριι. Ἐρ (ΕΜ) ἀπὸ Ἴρου 
τοῦ κτίσαντος αὐτήν Ἐπ᾿ (ΕΜ 47ὕὅ32)) Τραχές πόλις Θεσσα- 

1 λίας ὑπὸ τὴν Οἴτην ὑπὸ ἩἩραχλέους χτισϑεῖσα καὶ ὀνο- 
μασϑεῖσα οὕτω διὰ τὴν τραχύτητα. ϑίθρ!. 

9060 ἔΙόνος ἡ λεγομένη Γονοῦσα᾽ ἔστι δὲ πόλις 1 Περραι- 

βίας 1. οἱ δὲ Περραιβοὶ | ἔϑνος ᾿Ηπειρωτιχόν" 1. 84 Γον- 
γοῦσσα πόλις [ Περραιβίας 1]. ϑίορῃ. οἵ, 2903. Φάλαννα 

20 [ πόλις Περραιβίας [ ἀπὸ Φαλάννης τῆς Τυροῦς ϑυγατρός. 

Ρ “βίορῃ. ἐΦάλανος χαὶ Ὀλοσσὼν πόλεις [ Ἤπείρου |: 5' καὶ 
Θετταλίας. ἡ δὲ Ὀλοσσὼν νῦν Ἐλασσῶν λέγεται Τ' γυέας 
χώρας, ἀγρούς. τὸ γυε δὲ χαὶ μετὰ τοῦ ξ χαὶ χωρὶς τοῦ ἃ 
γραφόμενον ἄπταιστον ἐν τῷ μέτρῳ ἐστίν. Τ' 

2ὕ 907 " Κασταναία πόλις ἸΠαγνησίας ὃ ἘΜ 4985 54 
{πόλις ἸΠαγνησίαςΣ “Βίορι. “τῆς Θετταλιχῆς ἢ Τ' 

908 ἠλοχεσμένοι ἤτοι ] κατατετρωμένοι | διερϑαρμέ- 
ΤΡ γοι ὑπὸ τῶν πετρῶν |. 5528 

909 τοῦτο ἐπὶ πάντων τῶν “Ἑλλήνων γοητέον. 589 

1 ὁδὸν Ῥαγ. 9408 8 ὥκησαν 11 θ τραχῖνα ὃ 1 οὕτω 

οι. ΕΜ Θετταλέας οτὴη. 5 δ8. οἰκήσαντος Β ἘρὶίΖ. ΕΜ 9 (ἔστε 

- Θεσσαλέαθ) ροϑῦ κτέσκα ααᾷ. Μεῖρ. οἷ. 1.1. Δ0 60 Ια ἀδΐοβ οὐ Μα6}}. ΟΟΜ 

1.220 10 Τέταρος --- ππὰβ Βουναν γ2 20 Μαγνησίας γτοὸ ΜοΙποκίϊ 

Θετταλέας 50ΥΡ051 21 ἠλοκισμένοε --- νοητέον ροϑῦ Μηλέδων 2902. οχίδηϊ 
ἴῃ 8 ροβύὺ Ἀλέξανδρον 2951 ἴῃ 59 κατεφϑαρμένοε 8 28 ὃ ἐπὲ 

29 ϑετέον 8 οἷ. 50ῃ. Ρὶπᾶ. ΟΥ̓́Π Η. 208:8 
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911 τὸν δ᾽ Αἰσάρου ΑΪᾺ1{-|τὸν δ᾽ Ασάρου" τὸν δὲ 
Ῥσαρος | ποταμὸς Κρότωνος [] Φιλοχτήτην τὸν φονέα τοῦ 
Κρίμισσα δὲ ] πόλις μιχρὰ ἐν} Α΄λεξάνδρου δέξονται τὰ δεῖς 
᾿Ιταλίᾳ ἐν ὗ Φιλοχτήτης 5 μετά ϑρα τοῦ Αἐσάρου ποταμοῦ 

ὅ τὴν ἅλωσιν τοῦ Ἰλίου 5 ῴχησεν τοῦ Κρότωνος καὶ ἡ Κρί- 

ἘΡ 5. Οἰνώτριον ἔϑνος ᾿Ιταλίας μισσα ἡ μιχρὰ πόλις τῆς 

ι0 

1 

20 

80 

δ᾽ ὅπου Φιλοχτήτης 52 58 55] Οἐνωτρέας καὶ ᾿Ιταλιχῆς γῆς" 
ὅ τοξότης 85 ᾧχησεν 53 588 56] μεταχληϑεὶς γὰρ ἐχ “ήμνου 
ἀπὸ Τροίας 55 ζἐλϑών). Φιλοχτήτης ὑφ᾽ “Ἑλλήνων κατὰ 
μὲν τὸν Ὀρφέα ὑπὸ Μαχάονος ἰᾶται τῇ Ὀφιήτιδι τέτρῃ 
(, 3836) χατὰ δὲ ἑτέρους καὶ Διονύσιον ὕτενον αὐτῷ ἐνέβαλεν 
᾿πόλλων ἀπολουσαμένῳ χαὶ οὕτω τεμὼν αὐτὸν ὃ ϊαχάων 
χαὶ ἐπικλύσας οἴνῳ χαὶ ϑεὶς βοτάνην ἐάσατο || ἔχειτο δὲ ἐν 
«Πήμνῳ πρώην δηχϑεὶς ὑπὸ ὄφεως ὕδρου ] τοῦ καὶ χελύδρου 
λεγομένου [ ὅτε ἐχάϑαιρεν ἐν Χρύσῃ τὸν | χεχωσμένον | βω- 
μὸν τῆς ᾿41ϑηνᾶς Ἰ. οἱ δέ φασιν ὅτι Χρύση τις νύμφη ἠράσϑη 
ἐχεῖσε αὐτοῦ, μὴ πεισϑέντος δὲ αὐτοῦ συγγενέσϑαι αὐτῇ τῇ 
ταύτης ὀργῇ ὑπὸ τοῦ λεγομένου ὕδρου ἐδήχϑη | “Ελένου δὲ 
τοῦ Πριάμου παιδὸς μάντεως ὄντος χαὶ ἢ μόνου αὐτομολή- 
σαντος τοῖς Ἕλλησι, χαϑά φησιν ᾿Ορφεύς (1, 852) τε χαὶ 
Τρυφιόδωρος (45) ἢ, ὥς φησι Σοφοχλῆς (ΡΙΗΙ. 604. 1526), 

ἐνεδρευϑέντος χαὶ κατασχεϑέντος ὑτε᾽ Ὀδυσσέως καὶ εἰπόντος] 

μὴ ἄλλως τοὺς Ἕλληνας πορϑῆσαι τὴν Ἴλιον, εἰ μὴ τὰ ὀστᾶ 
τοῦ Πέλοπος ἐνέγχωσι καὶ τὸν ᾿αχιλέως υἱὸν Νεοπτόλεμον 

χαὶ τοῦτον τὸν (Φιλοχτήτην, ἃ ἤγαγον ἅτπταντα. ] οὗτος δὲ ὁ 
(Φιλοχτήτης | ἀντιστάντα | αὐτῷ τὸν ᾿4λέξανδρον πρὸς τοξείαν 
τοξεύσας πρῶτα μὲν χατὰ τὴν λαιὰν χεῖρα, εἶτα τὸν δεξιὸν 
αὐτοῦ ἐχβαλὼν ὀφθαλμὸν χαὶ τρίτον τοὺς πόδας βαλὼν 
ἀνεῖλεν. ] μετὰ δὲ τὴν ᾿Ιλίου πόρϑησιν ενεσϑεύς, Φείδιτ- 
πός τὸ χαὶ [Ἄντιφος χαὶ οἱ ᾿Ελεφήνορος καὶ Φιλοχτήτης 
μέχρι ἹΠίμαντος χοινῇ ἔπλευσαν, εἶτα Πήἢ᾽ενεσϑεὺς μὲν εἰς 
ἹΜΠῆλον ἐλθὼν βασιλεύει τοῦ ἐχεῖσε βασιλέως Πολυάναχτος 
τελευτήσαντος, ᾿Αντιφος δὲ ὃ Θεσσαλοῦ εἰς Πελασγοὺς ἐλ- 
ϑὼν χαὶ τὴν χώραν χατασχὼν Θεσσαλίαν ἐχάλεσε, Φείδιτίπος 
δὲ μετὰ Κώων ἐξωσϑεὶς τιερὶ τὴν ᾿Αδρίαν, εἶτα πτερὶ Κύπρον 
ἐχεῖ χατῴχησεν, Ελεφήνορος δὲ ἀποθανόντος ἐν Τροίᾳ οἱ 

8 κρέσσα8 10 ἀσέονος ὦ 18 ἐπιϑεὶς ὦ 2 ὃ ἅπαντας 
88 ϑεσσαλεὺς ὦα ϑεσσαλὸς ὃγ2 85) ἀνδρέαν γι τη 

568}. Ῥιπᾶ. 
1109 

Εοἢ. Ὁ Β 722 

Νίο. Θ 414 

ὃ 

86ῃ. ΚοΡΆἈ. 
ῬᾺ. 194 

4094 

4235 

29θ25 

ΑΡ. ἘΪΡΙ. (Θ». 
θ15Ὁ} ) 
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σὺν αὐτῷ ἐχριφέντες περὶ τὸν Ἰόνιον ᾿4“τολλωνίαν ᾧχησαν 
ἐτὴν ἐν Ἠπείρῳ χαὶ οἱ τοῦ Τληπολέμου τπιροσίσχουσι Κρήτῃ, 

εἶτα ὑττ ἀνέμων ὠσϑέντες περὶ τὰς ᾿Ιβηρικὰς νήσους ἢ ᾧχη- 
σαν ἰ ἐν δὲ Πινδάρου ἱστορίαις (ἴδοι. ῬΙπά. ΟἹ 86 (1479) 

εὗρον ὅτι οἱ τοῦ Τληπολέμου ἐσώϑησαν εἰς “Ῥόδον τὴν αὖ- 
τῶν πατρίδα χαὶ ἡ γυνὴ Τληπολέμου Φιλοζώη μεγάλως δα- 
χρύουσα ἀγῶνας ἐττὶ τῷ ταύτης ἀνδρὶ ἔϑετο καὶ παῖδες 
ἠγωνίζοντο καὶ οἱ νιχῶντες λεύχης φύλλοις ἐστέφοντο |. οἱ 

τοῦ Πρωτεσιλάου εἰς Πελλήνην ἀπερρίφησαν τύλησίον σπε- 
δίου Κανάστρου ] Φιλοχτήτης δὲ ἐξώσϑη εἰς ᾿Ιταλίαν | πρὸς 
Καμπανοὺς ΤῸ χαὶ πολεμήσας αὐτοὺς ττλησίον Κρότωνος χαὶ 
ὑϑορυχίνου Κρίμισσαν χατοιχεῖ χαὶ παυϑεὶς τῆς ἄλης ᾿Αλαίου 
᾿Ἵπόλλωνος ἱερὸν χτίζει, οὔ" χαὶ τὸ τόξον αὐτῷ ἀνέϑετο, 
ὥς φησιν Εὐφορίων (ΑΑ 75) 54. οὑτωσὶ δὲ ὅ Φιλοχτήτης 

ἀναιρεῖται Τ᾿ πρὸ γοῦν τοῦ πορϑηϑῆναι τὸ Ἴλιον ἐκ Πελλήνης 
᾿ἤχαϊχῆς πόλεώς τινες ἐλθόντες εἰς ᾿Ιταλίαν χατῴχησαν. 

μετὰ δὲ τὴν ᾿Ιλίου πόρϑησιν τελέοντες οἱ ἱἹΡύδιοι ἦλθον ἐχεῖσε 
χαὶ ἐπολέμησαν πρὸς τοὺς ἐκ Πελλήνης μετοίχους, οἷς Ῥο- 
δίοις βοηϑῶν Φιλοχτήτης ἀναιρεῖται. (2981). 5. 

912 Οἰνωτρίας" ἔνϑα νῦν ἡ Ῥώμη ἐστί, χωρίον ἦν 
τρῶτον λεγόμενον Οἴνωτρον, χαϑὰ Διονύσιος (1 11 58) καὶ 
“ίων ὃ Κοχχειανὸς (1 880 ΒΟ) χαὶὲ πάντες οἱ τὰ “Ρωμαϊχὰ 
γράψαντες ἱστοροῦσι. Τ' χεγχρίνῃ᾽ τὸν Φιλοχτήτην τὸν 
βρωϑέντα ἤτοι δηχϑέντα ἐν Χρύσῃ χαὶ ““ήμνῳ ὑπὸ ὄφεως 
ὕδρου (29:5). Τ' 

χεγχρένῃ εἶδος ὄφεως. ἔλα-} εἶδος δὲ ὄφεως εἶπεν ἀντὶ 
βὲ δὲ εἶδος ἀντὶ εἴδους [" 5 οὐ εἴδους" χαὶ γὰρ εἶδος ὄφεως 

ἘΛῊ, Ἵν; 

γὰρ χεγχρίνη ἔδηξε τὸν Φιλο-] χαὶ ὁ ὕδρος ἔχκαὶ" ὁ χεγχρῖνος 
χτήτην, ἀλλὰ ὕδρα 5585 ὡς χαὶ ὁμοίως, ὅντινα ὃ “υχόφρων 
Ὅμηρος ἕλχει μοχϑίζονταϊκχεγχρίνην ἐχάλεσεν. ὅτε δὲ 

20 --- Β0ῃ. Νῖο. Θ 463 ἴῃ ἘΜ 498536 

θ0 Φιλοζώη] Πολυξὼ δέϊεϊιϊε 1. 1. 9 » Παλλήνην 11 αὐτοὺς || λευ- 

κανοὺς 17 οἵ, 2985 12 ϑωρυκέου 1Π --- οἵ. 29ὅ5 παυϑεὶς τῆς ἄλης 

ἀοβιἀογαΐαν 1π Ἐὰρ 296534 18 αὐτοῦ ἀπέϑετο Εσ (ἘΝῚ 1.1. 14 ὠρέων 

11 γὰ αἰδῇ, ὅϑεο "' ὦρος Μὴ τοϊτδοίδῃβ ὠρέων ΘΧ 810 ἘΕρ' «Β ΒΕ 10 
20 Χώνην οαά. Ὁ6Ο 29 ροϑὺ ὕδρα «ἀαίαϊς ἀφ᾽ ἧς εἶχε τὰ βέλη αὐτοῦ 

ἠλειμμένα, μεϑ᾽ ὧν τὸν ἀλέξανδροον ἔβαλε ἃ (85 Ὁ) 
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χακῷ ὀλοόφρονος ὕδρας]ταῦτα εἴδη ὄφεών εἰσι, Νί- 

(Β 128). 5 χανδρος λέγει 864. Θ 414 χαὶ 

πάλιν περὶ τοῦ χεγχρένου 8664. 

4θ8. 4θ4. 

8 918 Κρίμισα πόλις ᾿Ιταλίας πλησίον Κρότωνος χαὶ Θου- 

ρίου. ἀπὸ Κριμίσης νύμφης --- χαὶ ποταμός (961)  Β[θρΡΗ. 

Κρίμισα ὄνομα τόπου --- Κριμισὸς δὲ ποταμός. Ἐ6 847539 

φιτροῦ" ὅὄγὰρ Φιλοχτήτης τὸν φονέα τοῦ ᾿4“λέξανδρου. 
τοξεύσας ἀνεῖλεν 5288 αὐτὸν) "χαὶ ἐρρέϑη." φιτρὸν δὲ τὸν 

10 γνωρίσας 58 τὸν ᾿Αλέξανδρον. ᾿᾿4λέξανδρον διὰ τὸν δαλὸν τὸν 

Ρ φιτρὸς οὖν ] ὃ κορμός, λέγει] φανέντα χατ᾽ ὄναρ τῇ ᾿Εχάβῃ 
δὲ τὸν ᾿4λέξανδρον [" χαὶ ἄνω φησίν. 
γὰρ γρυνὸν (86) 5258 τὸν ᾿41λέ- 
ξαγόρον 52 εἶπεν 5255. 

1ὅ 914 αὐτὴ γὰρ᾽ αὐτὴ γὰρ ἡ ᾿41ϑηνᾶ ἡ Σάλπιγξ καὶ 
πολεμικὴ τὴν ἄρδιν χαὶ τὸ βέλος τοῦ Φιλοχτήτου εὐθυνεῖ 
χατὰ τοῦ ᾿4λεξάνδρου δηλονότι ἐν χεροῖν ἀποψάλλουσα 
χαὶ | χινοῦσα | χαὶ ἕλχουσα τὸν Παιώτην πλόχον ἤτοι (Ρ) 
Ι τὴν νευρὰν ] τοῦ τόξου τοῦ Φιλοχτήτου, ὅττερ τόξον ὃ Σχύ- Ῥ 

20 ϑης Τεύταρος τῷ Ἡραχλεῖ ἐχαρίσατο χατὰ «Τυκόφρονα (56) 

διδάξας αὐτῷ τὴν τοξιχήν ἢ ὁ δὲ Φιλοχτήτης χαύσας | καὶ 2965 41. 
ϑάψας τὸν Ἣραχλέα | πλησίον 1 τοῦ Φύρα ποταμοῦ Ἴραχι- ἱπέν. 5: 
γίας | ἔλαβεν αὐτὸ εἰς ἀμοιβὴν τοῦ κόπου [. τὴν δὲ περὶ τοῦ 

ϑανάτου Ἣραλλέος ἱστορίαν ὄπισϑεν πλατέως εἶπον. 
2 915 Σάλπιγξ᾽  ᾿4ϑηνᾶ | διὰ τὸ πρῶτον... [αὐτὴν] 

εὑρεῖν σάλπιγγα... . καὶ ἱδρύσασθαι Σάλτπιγγος ᾿4ϑηνᾶς 
ἱερὸν ἐν ἔάργει. Ἐξ (ΕΜ 1082) 
“Ζύρα᾽" ] Φύρας ποταμὸς Τρα-} οὕτω συνταχτέον᾽ ὅστις Φιλο- 

29 χῖγος |. χαὶ τὰ ἑξῆς τοῦ λό-Ἰχτήτης παρὰ ταῖς ὄχϑαεις 

(δ) γου οὕτως" ὅστις Φιλοχτή-] τοῦ Δ ὕύρα ποταμοῦ φλέξας 
της ποταμοῦ τεαρ᾽ ὄχϑαις]κχαὶ [ καύσας Ϊ τὸν ϑρα σὺν 3960. 
85 τοῦ Δύρα 5) φλέξας ἰ]λέοντα καὶ [ Ἣραχλέα | τὸν 
τὸν ϑρασὺν λυροχτύπον͵λυροκτύπον καὶ τοξιχὸν, τὸν 
λέοντα 5585 δαιβῷ δρα-! δίκην λύρας τὴν νευρὰν τοῦ 

20. 26 Ιδουηδ8 ἱπᾶ. οὗ. Ῥαυβ. Π 215 αὐτὴν ἰπααχὶ 20 ἐδοῦσϑαε 
Ῥγορηίχοι ᾿Αϑηνᾶς οτι. Β ΠρίϊΖ. 28 τραγχένης 8. τραχενέας 50. 22 Τ' 

88. 29018 εὐρύκτυπον 8 Οἷ. ἢ 
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κοντι 8 ἀφύχτων γομ- 
φίων χεῖρας ὥπλισεν. ὃ 

Ρργὰρ Φιλοχτήτης ] χαύσας | τὸν 
Ἡρακλέα | δῶρον παρ᾽ αὐτοῦ 

ὅ ἔλαβε τὰ 58 ὅττλα ἢ μᾶλλον 
τὰ 85 τόξα 58. (δαιβῷ) δρά- 
χκοντι οὖν | τῷ τόξῳ | 588 (δαι- 
βῷλ) ἢ διὰ τὴν νευρὰν 55 ἢ 
διὰ ] τὸ χκαμττύλον | 5888 (δρά- 

10 χοντι δὲν ἢ 5 : 

τόξου χτυποῦντα ὥπλισε τὰς 
χεῖρας αὐτοῦ ἐν τῷ δαιβῷ 
Σχυϑιχῷ. δράκοντι ἤγουν 
Ι τῷ τόξῳ] τῶν ἀφύχτων Ρ 
γομφίων καὶ | βελῶν 1") οὐ ἰηῖν. 25 
γὰρ ἠστόχει ποτέ]. ἢ δίχα τοῦ 
ν ἐλυροχτύπῳ" καὶ σύν- 
ταττε λέγων ὥτελισε τὰς χεῖς- 
ρας ἐν τῷ δαιβῷ Σχύϑῃ 
δράχοντι τῷ λυροχτύπῳ, 
τῷ δράχοντι τῶν ἀφύχτων 
γομφέων χαὶ βελῶν. δαιβὸν 
λέγει διὰ τὸ 1 ἀγχύλον || τοῦ (Ρ) 
τόξου, δράχοντα δὲ 

1 διὰ τὸν συριγμὸν 8584 ἢ διὰ τὴν ἄφεσιν τῶν βελῶν ϑανατη- 
φόρων ὄντων 5558, ὡς ἰοῦ γεμόντων. 583 
λέοντα δὲ} τὸν Ἣρακχλέα | 
5588 διὰ τὸ ἀνδρεῖον 5880 λυ- 

1᾽ ροχτύπον δὲ τὸν αὐτὸν ἀντὶ 

ἱΡ τοῦ τὸν τοξότην 5888 ] τὸν 
μετὰ τῆς νευρᾶς ἦχον ποι- 

γομφίοι δὲ κυρίως οἱ μυλιαῖοι 
Ἐῤδόντες Ἐ Τ' χαὶ οἱ ἧλοι, νῦν ἵοῖν. 9, 
δὲ τὰ βέλη φησὶ διὰ τὸ δάχ- 
γειν αὐτὰ τοὺς τιτρωσχομέ- 
γους. 

οὔντα | 586 ἢ διὰ τὸ τὴν κιϑάραν φιλεῖν 5886 γομφίέων δὲ 
Ρ 558 τῶν βελῶν, διὰ τὸ δάχνειν αὐτὰ τοὺς τιτρωσχομένους 

δίκην γομφίων [5 τῶν ὡς δίκην ἥλων τιτρωσχόντων. ταῦτα 
)ὅ δὲ τοῦ Τευτάρου ἦσαν, ὃς ἦν βουχόλος. τοῦτον ἀντιστάντα 

φονεύσας ἔλαβε τὰ τόξα τὰ ὑπὲρ πάντα ἄριστα. 588 ἀφύχ- 
των ὅτι, ὅπου ἂν ἠϑέλησεν ἀπολῦσαι, οὐχ ἠστόχει, ὥς φησι 
Σοφοχλῆς ἐν Φιλοχτήτῃ (198) 58. τὸν δὲ λυροχτύπον 5580 

εἰ μὲν δοτιχή, πρὸς τὸ δράκοντι, εἰ δὲ αἰτιατιχή, πρὸς 
80 τὸν λέοντα 525586 ἤτοι τὸν Ἡρακλῆ 55. 

919 Κρᾶϑις ὃ ἐν Κροτώνῃ ποταμὸς | ὅτι χιρνᾷ τὰ 

χρώματα τῶν ἐξ αὐτοῦ πινόντων. Ἐ6᾽ 8484. 
920 ᾿“λαῖος ὁ ᾿Δπόλλων. Φιλοχτήτης γὰρ παραγενό- 

μενος εἰς ᾿Ιταλίαν ἀπὸ τοῦ συμβεβηχότος ἱδρύσατο | ̓4πόλ- 

185 δε οἵον οἷ, Ἰηΐν. 24 19 τὸν Ξ 

19ν φησὲ Ηἷπο΄ Ιδοῦπϑ, ἴτ- γ2 ἀβαὰθ δᾶ Α 
μήλων 800,8 22 γόμφεον --- τὸ βέλος 5 21 ν᾿ ἀπολέσαι ἵ 84 Ἶτα- ᾿ 
λέαν --- οἵ. Βαρτ. ν. 1. 294:10 

1 τῷ οἵα. 8 1ηἷ 10 καὲ 82 

-- τοῦ τὸν } διὰ τὸ εἶναι 83 85 
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λωγος | ̓Ἵλαίου ἱερόν, ἐν ᾧ καὶ τὸ τόξον ἀπέϑετο. Ἐς (ΕΜ 
()84) Ῥεύὐρὰξ ᾿4λαίου" εὐρὰξ | τὸ τελαγίον]. 5551 πλευρὰξ 

γὰρ καὶ ἐξ αὐτοῦ εὐράξ. ἢ Τὸ ᾿4λαῖος δὲ καὶ Παταρεὺς ὁ 
Ρ ᾿“πόλλων. } ἐχ τοῦ πλαγίου ] δὲ τοῦ ἱεροῦ τοῦ 1 ̓Α΄πόλλωνός 
9 

10 

1ὅ 

20 

φησι τὸν Φιλοχτήτην φονευϑέντα τεϑάφϑαι. 5585 ᾿4“λαίου 
εἶπον. Τ᾽ Παταρέως καὶ Πατρέως τὸ αὐτό ἐστιν" ] ἐν Πατά- 

ροις γὰρ ὃ ᾿ΔἽπόλλων τιμᾶται 8, τὸ δὲ Πατρέως συγκοπὴ 
αἰολιχή ἐστι. χαὶ Παταρέως δὲ χαὶ Πατρέως γραφόμενον 

οὔτε τὴν ἔννοιαν οὔτε τὸ μέτρον λυμαίνεται. Τ' 

92 Ναύαιϑος᾽ Ναύαι- 

ϑὸς | ποταμὸς Κρότωνος  ὦ- 
γομάσϑη δὲ οὕτως, διότι 5853 
μετὰ τὴν ᾿Ιλίου ἅλωσιν ἦλθόν 
τινες τῶν Ἑλλήνων ἐχεῖσε, αἱ 

δὲ αἰχμάλωτοι 553 Ἐξ’ αἱ Τρῳ- 
δες 859 εὐλαβούμεναι τὴν δου- 
λείαν τὴν ἐν “Ελλάδι 588 Ερ' χαὶ 
τὴν ἐσομένην ζηλοτυπίαν τῶν 
γυναιχῶν αὐτῶν Ἐξ; ἐνέτερησαν 
τὰς ναῦς 5855 Ἐρ' τῶν δεσττο- 

τῶν 5853 ὅϑεν ὃ ποταμὸς ὠνο- 

μάσϑη Ναύαιϑος 5588 ἘῤρΡ' ἀπὸ 
τοῦ αἴϑω Ἐπ’ αἱ δὲ γυναῖχες 
Ναυπρήστιδες 5858 Ἐξ’ χαὶ αἱ 
γῆες πρηστίδες Ἐρ' (ΕΜ ὅ9858). 

Ναύαιϑος ] ποταμὸς ᾿Ιταλίας]. 
ἐχλήϑη δὲ οὕτως | κατὰ μὲν 
᾿Απολλόδωρον χαὶ λοιπούς Τ' 
ὅτι μετὰ τὴν ᾿Ιλίου ἅλωσιν 

ΕΠ 22010 

Ϊ αὖ “αομέδοντος ϑυγατέρες, ΑΡ6]]. ἵν. 
Πριάμου δὲ ἀδελφαὶ 4ἴϑιλλα, Ῥ' 220 Ὲ 

᾿Ἵστυόχη, ηδεσιχάστη μετὰ 
τῶν λοιπῶν αἰχμαλώτων | ἐχεῖ- 
σε γεγονυῖαι τῆς ᾿Ιταλίας εὐ- 
λαβούμεναι 1 τὴν ἐν “Ἑλλάδι ΑΡ. 

δουλείαν τὰ σχάφη ἐνέπρησαν 
[ ὅϑεν ὃ ποταμὸς Ναύαιϑος 
ἐχλήϑη 1 καὶ αἱ γυναῖχες ναυ- ΑΡ.3 

πρήστιδες ]. οἱ δὲ σὺν αὐταῖς Ἀν. 

“Ἕλληνες ἀπολέσαντες τὰ σχά- 

φη ἐχεῖ κχατῴχησαν ᾿. Πλού- 
ταρχος δὲ λέγει “Ῥώμην εἶναι 

αἰχμάλωτον Τρωιχὴν τὴν συμβουλεύουσαν ταῖς λοιπαῖς χαῦ- 
σαι τὰς Ἕλλήνων δλχάδας (Βοπι. 1)" ὅ δὲ ““υχόφρων οὗτος 
Σήταιαν εἶναι ταύτην φησίν (10175).. 

4 (εὐρὰξὶ) ---- ἘΟ 5442. 11 β0ῃ. ΤἜΘοοΥ, ΤΥ 24 

1 ἀπέϑετο οἷ. 29413 ἀναϑεῖνας Αὐὶδί, π. ϑ. ἀκ. 10Τ 2 ἐκ πλα- 

γίου Τ' 1 Πατρέως Μυθ6}]. ΒῊΘ ΠῚ 149 11 ἐταλέας Ε 

18 μετὰ -- Ἑλλήνων } τῶν ἐξ ἐλέου πλεόντων ἑλλήνων κατήχϑησάν τινες 

Ἐρ (ΕΜ) 14 ἐκεῖσε | εἰς τὸν ποταμὸν τοῦτον Βρ (ΕΜ) 
τίδες 8 1. »Χαΐϑυλλα ὃ 

110 αἰχμαλωτέδες ὃ ταὶ 
21 καὶ Ηρ (ΕΝ) 

16 αἰχμαλω- 

10 τὴν ἐν τῇ ἐλλάδι δουλεέαν Εἰς (ἘΝῚ 

19 κατέκαυσαν 883 οἵ, 508. ΤΏΘΟΟΙ,. 1. 1. κατα- 
ὁ μὲν Ερ (ΕΜ) καῆναε 21 συμιβουλεύσασαν ὃ γ1 
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922 Πελλήνη "πόλις ᾿άχαΐας ἔ ϑίθρῃ. 54 " ἀπὸ ταύτης 

ἐγένοντο ἄποιχοί τινες ἐν ᾿Ιταλίᾳ. ἀπὸ δὲ Τροίας πελέοντες 
οἱ Ῥόδιοι ἦλϑον ἐκεῖσε χαὶ ἐπολέμησαν αὐτούς, ἔνϑα χαὶ 
Φιλοχτήτης ἀναιρεῖται βοηϑῶν τοῖς “Ῥοδίοις " 5584. 
αΑὔσονες οὖν Πελλήνιοι," Αὔσονες Πελλήνιεοι οἱ 

Ρ διότι τὸ μὲν γένος εἶχον ] ἀπὸ ἐν Ἰταλίᾳ οἰχήσαντες ἐκ Πελ- 

1 

1 

20 

2 

Πελλήνης 1 ᾧχουν δὲ ἐν ᾿Ιτα-Ἰ λήνης, ὡς εἶπον." 
λίᾳ | 58 

928 βοηδρομοῦντα συμμαχοῦντα, ὡς εἶπον, τοῖς Ῥο- 
δίοις. 1 .«Αίνδος χαὶ ᾿Ιηλυσὸς χαὶ Κάμειρος πόλεις εἰσὶ Ῥόδου 

ἀπὸ τῶν ἐκγόνων Ἡλίου | καὶ Ρόδης “ἢ Ῥύδης" καὶ Ποσει- 1 
δῶνοο. 

924 ῬΚάρπαϑος ] νῆσος πλησίον τῆς Κῶ |. Ὅμηρος 
(Β 676). ϑίθριι. ἢ Θέρμυδρος | λιμὴν Ῥοδίων ] Κάρπαϑος πόλις 

Ρόδου." ὙΤ 

926 πλάνητας ἐνταυϑοῖ δεῖ γράφειν χαὶ οὐ πλανήτας" 
πλανήτας γὰρ τὸ τας μαχρόν ἐστι. δέχεται δὲ "ἐνίοτε" καὶ 
τὸ μαχρὸν ὡς βραχὺ χατὰ χοιγνὴν συλλαβήν. ΤΣ Θρακέας 
ἐδ 8884 διάπυρος | 83 Θρᾳκικός " 5951 

διότι ἐχεῖϑεν πνέει. χαὶ Ὅμη-] λέγει δὲ τὸν βορρᾶν, ἐπεὶ χαϑ' 
ρος τώ τε Θρήχηϑεν ἄη- Ὅμηρον ἐκ τῶν ἀρχτιχῶν με- 
τον {1 δ)..88 ρῶν τῆς Θράχης πνεῖ. φησὶ 

γὰρ 86ᾳ.1 ὅ. ὁ δὲ περιηγητὴς Διονύσιος καὶ τὸν τόπον τῆς 
Θράχης φησίν, ὅϑεν ὅ βορρᾶς πνεῖ, τὴν Ἴσμαρον | ἤτοι 
τὴν Ἰ]αρώνειαν [ αὐτὴν λέγων. λέγει γὰρ οὑτωσί" 564ᾳᾳ. ὮΡ 
118. 114. 

927 ]άκαλλα δὲ [ πόλιες ᾿Ιταλίας | ἔνϑα 585, χαὶ 538 τά- 
φος (919) καὶ Τ' ἱερόν ἐστι Φιλοχτήτου 5558. 

χαὶ τιμᾶται ὡς ϑεὸς παρὰ] ἁγιστευομένου τταρὰ τῶν ἐγχω- 
τοῖς Ἰταλιώταις διὰ τὸ δυνα-] ρίων χαὶ  ϑυσίας βοῶν δε- 

τόν. 53 χομένου, ὥσπερ εἰ ϑεὸς ] αἱ- 
ώνιος | ἦν. 

18 850ῃ. Αρ. 4 1680 

8 αὐτοῖς ὃ 11 καὶ | Χ τῆς ὃ τὰ" 19 διάπυρος οἷ. ψυχρὸς Ῥ 

αΔΘΘΌΟΙΙΒ ἱγαρτηθηΐβ, Θρᾳκικὸς Ἐ' 2043 ΕΝ 454: ϑρακικὸς κύων γ1 
20 (114) κεῖται : 

ΒΟ, « 40 

ΤΡ 

τ δα πον, χω τας, 
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Πάχαλλα πόλις ᾿Ιταλίας. χέχληται ἀπὸ τοῦ μαλακχισϑῆ- 
γαι ἐν αὐτῇ Φιλοχτήτην. ϑίορῃ. άχκχαλλα πόλις ᾿Ιταλίας, 

ἐν ἦ ἱερόν ἐστι Φιλοχτήτου" ὠνομάσϑη δὲ διὰ τὸ μαλαχι- 
σϑῆναι ἐνταῦϑα τὸν Φιλοχτήτην χαὶ νοσῆσαι. χαὶ ἦν ἅρμο- 
στὸν ἸΠ]Πάλαχα»ν)] λέγειν αὐτήν. “Ἐρ (ΕΜ 514:1.). ἡ δὲ σύνταξις 
οὕτως οἱ δὲ ἐν Ἰαχάλλοις οἰχοῦντες χτίσαντες σηχὸν ὑπὲρ 

τοῦ τάφου αὐτοῦ τιμήσουσιν αὐτὸν ἤτοι τὸν (Φιλοχτήτην ὡς 
ϑεὸν ἐν ϑυσίαις. Τ' 

980 ἔ “αγαρία | πόλις Ἰταλίας | 58 ἘΜ ἀπὸ “Ιαγάριδός 

τινος νομέως 55 ἘΜ ὅδ4:6 ἐχεῖσε νέμοντος 59. 

982 πατρῷον ὅρχον᾽ Πανοπεὺς ὁ ̓Επειοῦ στατὴρ συνγε- 
στράτευσε τῷ Αμφιτρύωνι ἐν τῷ 555586 πρὸς Τηλεβόας 598 50 
πολέμῳ χαὶ ἀπέχρυψέ τινα τῶν λαφύρων, χρατηϑεὶς δὲ ὦὥμοσε 
χατὰ τῆς ᾿Αϑηνᾶς χαὶ τοῦ “Ἄρεος 5588 μηδὲν ἔχειν 5858 διὸ 
χαὶ τὸν Ἐπειὸν διὰ τὸ ἁμάρτημα τοῦ πατρός 85550 φησι 53 5 

δειλὸν γενέσϑαι. 5855 50 ἱτεττοτέχτονα δὲ εἶτις διὰ τὸν δού- 
οδίον ἵσχεπτον, ὡς χαὶ Ὅμηρος τὸν Ἐπειὸς ἐποίησε σὺν 
᾿ϑήνῃ. (ϑ 498). 556 

980 ὁ δ᾽ ἑἱπποτέχτων᾽ ὃ νοῦς οὕτως ἔχει" ὃ δὲ Ἐπειὸς 

Ι ὁ τὸν δούρειον ἵπττον χατασχευάσας | τοῖς ἝἝλλησιν εἰς πόρ- 
ϑησιν τῆς Ἰλίου, ὃ δειλὸς καὶ ἄνανδρος γεγονὼς διὰ τὸ ψευὸ- 
ορχῆσαι τὸν πατέρα αὐτοῦ Πανοττέα τὴν ̓ “ϑηνᾶν καὶ τὸν ἄρεα, 
ὅτε συνεστρατεύετο ᾿μφιτρύωνι ἐπὶ Τηλεβόας διὰ τὸν πρὸς 
᾿Αλχμήνην πόϑον ᾿μφιτρύωνος, ὃ τόδε χαὶ τόδε ποιήσας 
Πανοπεὺς χαὶ διὰ τοῦτο γεγγήσας δειλὸν τόνδε τὸν ᾿Ἐπειόν, 

πύχτην “δὲ ἄριστον χαὶ μηχανικόν, οὗτος ὃ ἱπποτέχτων 

Ἐπειὸς τὴν «“αγγαρίαν πόλιν ᾿Ιταλικὴν [ οἰκήσει τελησίον (Ρ) 
τοῦ Κυλιστάνου ποταμοῦ. τὰ δ᾽ ἐργαλεῖα χαϑιερώσει τῷ 
γαῷ τῆς ᾿Ιταλικῆς [᾿41ϑηνᾶς]" ἐχεῖ γὰρ τὰ ἐργαλεῖα, μεϑ᾽ ὧν Ῥ 
χατασχευάσας τὸν δούριον ἵσεπον ἡμῖν τοῖς ἐγχωρίοις Τρωσὶ} » 
ποιήσει βλάβην᾽ ἡ Κασάνδρα γὰρ ἢ ὃ τρόχις (1411) ὡς ἀπὸ 
τῆς Κασάνδρας τοῦτό φησιν. ἡ δὲ σύνταξις οὕτως" ὁ δ᾽ 

2 μαλάκα 4 ην Α Βοϊζα. οῃ. Βῆ ἣ» Οαἷδῇ. ἀἄρκοστον Α ἀρ Β 

ὅ λὲ 4 5 Βὲ λέγουσιν Θαϊδῇ. οἵ. 56. ὙΠΟ. 1 12 12 πρὸς Τηλε- 
βόας 1 ἰδοαπδ, ἄθοθιῃ ἔθιθ Πἰ{{ΘΥ αὶ 8 10 διὰ διὰ τὸ ἃ (557) 11 ζπ- 

πον παρασκευάσαε ( (85 7) 28 κυλισταίνου γῖ τη κυλιστάρνου ὃ νΊ τη" 
οἵ. ν. 1]. ΑἹ. 940 29 ἐκεῖνα Ὁ γι. γὰρ οἵη. ὃγῖ 
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ἱπποτέχτων | Ἐπειὸς ] ὃς καὶ οὗτος ἀμφὶ Κῖριν καὶ 
Κυλιστάρνου γάνος καὶ! ὕδωρ Ι ἔπηλυς καὶ | ξένος | 
γάσσεται καὶ χατοιχήσει ] οἴχους τῆλε τῆς πατρίδος 

» 

ΨΥ ΤΠ ΥΤΡ 
αὐτοῦ ] Φωχίδος ] ἐν ταῖς ἀγκάλαις τῆς ] πόλεως [ .Δ4ἀγγα - Ἐπτ. τε. 10 Ρ' 

ρίας ἤτοι ἐν τῇ «αγγαρίᾳ πόλει, τὰ δ᾽ ἐργαλεῖα χαϑιε- 
ρώσει τῷ ναῷ τῆς Πυνδίας ἤτοι ] τῆς ᾿ϑηνᾶς | --- ποῖα 
ἐργαλεῖα; ἐν οἷς τεύξει ποτὲ | τοῖς ἐγχωρίοις | ἐμοῦ 
Τρωσὶ βλάβην μέρμερον -- τέ ποιήσας τεύξει βλάβην; 
τετρήνας χαὶ τρυπήσας χαὶ | χατασχευάσας | τὸ βρέτας 
χαὶ τὸ εἴδωλον ἤτοι ] τὸν δούριον ἵτεπον ] ὁ ἱπποτέχτων 
χαὶ 1 Ἐπειός | ὃ ποδαπός; ὃ πεφρικὼς χαὶ  φοβ] ούμενος 
τὸ ἔγχος χαὶ τὴν φάλαγγα τὴν ϑουρέαν -- διὰ τέ δὲ 
πεφριχὼς ταῦτα χαὶ δειλὸς ὑπτῆρχεν; ἐκτίνων καὶ  ἀπο- 
διδοὺς τὸν πατρὸς αὐτοῦ Πανοπέως τὸν  ψεύδορχον 

ὅρχον, ὅντινα ὅρχον ὃ τάλας ἔτλη ὁρχωμοτῆσαιε εἰς 
τὴν ᾿41λοῖτιν Κυδωνίαν Θρασὼ | τὴν ᾿4ϑηνᾶν | εἰς τὸν 
Κρηστώνης ϑεὸν | ἄρεα ] τὸν τόνδε καὶ τόνδε, ἢ ἀμφὶ 
τὰς πάλας τῶν δορυχτήτων μήλων --- ποίων μήλων χαὶ 
Ι προβάτων ]; τῶν ὑπαρχόντων ἀπὸ τῶν πύργων τῆς Κο- 
μαιϑοῦς, συμπεφυρμένων χαὶ ἐπιχοίνων τῷ στρατῷ 

γενομένων ἢ τῶν προβάτων ἐπιχοίνων τῷ στρατῷ ἤγουν 
ληισϑέντων ἕνεχα τῶν νυμφευμάτων τοῦ ᾿μφιτρύωνος τῶν 
στεργοξυνεύνων καὶ πόϑον ἐχόντων πρὸς τὴν σύνευνον 
᾿λχμήνην --- ἔτλη ὁρχωμοτῆσαι τίς; αὐτὸς ὅ Πανοπεὺς ὃ 
ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 
Ι Κρίσσον | ἀντιπληχτίσας χερσὶ πρὸ τοῦ γεγνηϑῆναι καὶ 
ἰδεῖν τὸν ἥλιον᾽ τοιγὰρ χαὶ διὰ τοῦτο τὸ ὁρχωμοτῆσαι 
οἱ ϑεοὶ τὸν σπόρον χαὶ | υἱὸν ] αὐτοῦ Ἐπειὸν ἤνδρωσαν 
χαὶ [ ἄνδρα ἐποίησαν ] φύξηλεν καὶ ] δειλὸν ] πύχτην μὲν 
χαὶ πυγμάχον ἐσϑλόν, πτῶκα δὲ χαὶ | δειλὸν ] ἐν χλόνῳ 
χαὶ μάχῃ δορὸς χαὶ πλεῖστα ὠφελήσαντα τὸν στρατὸν 
ἐν τέχναις χαὶ μηχαναῖς. ἔχεις τὴν σύνταξιν, λεχτέον δὲ 
καὶ τὰς ἱστορίας. ἱπιπτοτέχτων᾽" ὃ Πανοπέως υἱὸς ἐποίησε 

τὸν δούριον ἵππον, εἰς ὃν] ν΄ ἢ γ ἢ κατ᾽ ἐμὲ χγ'΄ ἄνδρες 
εἰσελθόντες “Ἕλληνες ἐχάϑηντο. ἑλχυσϑέντος δὲ τοῦ ἵππου 

τ 

2 κυλεσταέφου γΊ τηῖ θ τοῖς ναοῖς ὃ γῖ 88 υἱὸς ἐπειὸς 11 

84 κγ' 1 Ἰηΐου ΤΊΎυΡΗ. 168 οἱ Μδ8]. (Οθαγν. 28023) Ῥϑὺ τηραϊατῃ ἰΐ 
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παρὰ τῶν Τρώων εἴσω τοῦ τείχους νυχτὸς ἐξελϑόντες χαὶ 
φρυχτὸν δείξαντες χαὶ τοῖς λοιποῖς “Ἕλλησιν οὖσιν ἐν Τε- 
γέδῳ τὰς πύλας ἀνέῳξαν χἀχείνοις ἐλθοῦσι τὸ Ἴλιον πορ- 

ϑοῦσι (1840). 

931 Ἐἔγχος πεφριχὼς" δειλὸς γὰρ ἦν ὅ Ἐπειός, ἄρι- 

στος δὲ πυγμάχος.ἢ Τ' 

932 Πατρῷον ὅρχον ἐκτίνων ἀποδιδοὺς ποινὴν διὰ 
τὴν ψευδορχίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Πανοπέως. φασὶ γάρ" 

Ϊ ἹΜήστορος χαὶ “υσιδίχης τῆς Πέλοπος ϑυγάτηρ ᾿Ιπποϑόη, Ἀν. Ὁ]. ΤῈ 
ἧς χαὶ Ποσειδῶνος Τάφιος, ὃς τῆλε βὰς τῆς πατρίδος τοὺς 

ὑπ᾽ αὐτὸν ὄντας ἐν ταῖς ᾿Εχινάσι νήσοις Τηλεβόας χαὶ Τα- 

φίους ὠνόμασε. Ταφίου δὲ υἱὸς Πτερέλαος, 
ἀχαταγώνιστον ΤΤ ἐποίησεν ὁ Ποσειδῶν, ἔστ᾽ ἂν ἐν τῇ χορυφῇ 

αὐτοῦ ἡ χρυσῆ ϑρὶξ παραμένῃ χαὶ ἔοὐΐ τμηϑῇ, ἣν αὐτῷ 
ἐχαρίσατο. τούτου τοῦ Πτερδλάου ] ϑυγάτηρ ὑπῆρχε Κομαι- 
ϑὼ } καὶ ἄρρενες Τ παῖδες Χρόμιος, Τύραννος, “ἄμπελος, 
Χερσιδάμας, Πήστωρ, Εὐήρης. Ἡλλέμεῤθοιγοα, ἀπίβαν αὐτὰ 

σὺν τῇ γυναιχὶ ᾿Αναξοῖ τῶν Πυχηνῶν, ὧν καὶ" παῖδες 
᾿Ἵλχμήνη μὲν ϑυγάτηρ, υἱοὶ δὲ 1 Στρατοβάτης Τ' πονῶν, 
Φυλόνομος, Κελαινεὺς χαὶ ἕτεροι καὶ Αιχύμνιος νόϑος ἀττὸ 

10. 60 

Ἐ51 

ἸπΠηδείας Φρυγιαχῆς [ ἦλϑον πρὸς αὐτὸν τὸν ᾿Ηλεχτρύωνα εἰς δ4 
ἹΠυχήνας Τάφιος χαὶ οἱ Πτερελάου παῖδες ἀτταιτοῦντες τὴν 
βασιλείαν Πυχηνῶν. ᾿Ηλεχτρύωνος δὲ μὴ προσέχοντος αὐ- 
τοῖς ἐλάσαντες βόας αὐτοῦ ἀπήρχοντο᾽ συμβαλόντων δὲ τῶν 
Ἠλεχτρύωνος παίδων ἐχείνοις πάντες ἀνῃρέϑησαν σωϑέν- 
τος ἐχ μὲν τῶν ᾿Ηλεχτρύωνος παίδων “ιχυμνίου, ἔκ δὲ τῶν 
Πτερελάου Εὐήρους. οἱ δὲ Τάφιοι τὰς βοῦς ἐλάσαντες Πολυ- 

ξένῳ τῷ Ἡλείων παρέϑεντο βασιλεῖ, ᾿μφιτρύων δὲ παρὰ 
Πολυξένου λαβὼν ἦγεν εἰς Πυχήνας. ᾿Ηλεχτρύων δὲ ϑέλων 
ἐχδικῆσαι τοῖς παισὶν παραδοὺς ᾿Αμφιτρύωνι τὴν ϑυγατέρα 
χαὶ τὴν βασιλείαν σρατεύειν ἔμελλε Τηλεβόαις, ἐν δὲ τῷ 
αὐτὸν παραλαμβάνειν τὰς βοῦς μιᾶς πλανηϑείσης ἀφεὶς 

Ἐἐπ᾿ αὐτὴν ῥόπαλον ᾿Αμφιτρύων ἀνεῖλεν αὐτὸν ἀποχρου- 

ὃ τὰς --- ἀνέωξαν οτη. 11 12 πτερέλας Ὁ γ2 στερέλας γί ἀήτ- 
τητον --- οἵ, 2101. Τ' ϑ'αιηρβοιΐβ ἔθ α]ατ 15. τΘθ 5. 510 ᾿πητηϊβουϊῦ αὖ ΦοΠ86 

ἸαθοΥυῖθα8 Πυθα! β 28:1: 11 χρυσιδάμας α 18 ἀλεξοῖ α 
20 φυλλένομος α 21 μιδεέας ἃ τὰ" 
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σϑέντος ἐκ τοῦ χέρατος τοῦ δοπάλου χαὶ ττλήξαντος αὐτόν, 
ὅϑεν ὃ Σϑένελος Πῆυχηνῶν διώξας αὐτὸν τὸν ᾿μφιτρύωνα 
βασιλεύει Πυχηνῶν χαὶ Τίρυνϑος, αὐτὸς δὲ ᾿μφιτρύων 
παρὰ Κρέοντι ἐν Θήβαις τοῦ φόνου καϑαίρεται. ] χαϑαρϑεὶς ὅ9 
δὲ" σὺν Κρέοντι χαὶ Κεφάλῳ χαὶ Πανοπεῖ ] χατὰ “υχό- 
φρονα Τ χαὶ σὺν ἑτέροις τὰς Ταφίων νήσους πολεμῶν ἑλεῖν 

οὐχ ἠδύνατο, ἕως ἐρασϑεῖσα ᾿μφιτρύωνος ] ἢ Κεφάλου (ἰπῖν.5)}} 
ἡ Πτερέλου ϑυγάτηρ Κομαιϑὼ ἀπέτεμε τὴν τοῦ πατρὸς 
αὐτῆς Πτερέλου χρυσῆν τρίχα καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν. σχὼν δὲ 
᾿Αμφιτρύων τὰς νήσους Κεφάλῳ δίδωσιν, ὃς οἰχήσας ἐν 
ταύταις Κεφαληνίαν αὐτὰς ἐχάλεσεν ἢ. ἐν γοῦν τῇ πρὸς 
τοὺς Ταφίους μάχῃ πρὸ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου φησὶν 
ὅ πᾶσιν ἱστοριχλοῖς ἐναντιούμενος ἢ “υχόφρων ὅτι ὥρχωσεν 

ἅπαντας “ἄρεα καὶ ᾿“ϑηνᾶν μηδὲν ἀποχρύψειν τῶν λαφύ- 
ρων, μόνος δὲ παραβὰς τοὺς ὅρχους ὁ Πανοπεὺς χαὶ ἅψας 
τι τῶν λαφύρων τούτου ἕνεχα δειλὸν παῖδα τὸν ᾿Ἐπειὸν.. 
ἐγέννησε (2991). 

9388 ἀμφὶ μήλων ἀπὸ μέρους τῶν χτημάτων ὅλων] 
ὡς καὶ Ἣσίοδος μήλων ἕνεχ᾽ Οἰδιπόδαο (ΕΒ 108) ἀντὶ 
τοῦ πλούτου χαὶ τῆς βασιλείας Οἰδίποδος. 58 50 

984 Κομαιϑοῦς"  Κομαιϑὼ ϑυγάτηρ Πτερελάου | ἥτις 
ἐρασϑεῖσα Κεφάλου τινὸς τῶν μετὰ ᾿Αμφιτρύωνος προὔδωχε 
τὴν πόλιν χαὶ τὸν πατέρα τοῖς πολεμίοις" τοῦτο οὖν φησι 

στεργοξυνεύνων νυμφευμάτων ἕνεχα. ἢ ἄλλως ἐκλη- 
πτέον περὶ τῶν γάμων ᾿Αμφιτρύωνος χαὶ  ᾿Αλχμήνης 1᾽ καὶ 
γὰρ διὰ τὴν αἰτίαν τοῦ γάμου τῆς ᾿4λχμήνης ἐχινήϑη ὁ πό- 
λεμος. 55558 

986 τὸ δὲ ἑξῆς | διχῶς [᾿ ἢ γὰρ ] Κομαιϑοῦς | ἕνεχεν 
γυμφευμάτων ἢ πύργων Κομαιϑοῦς καὶ τὰ ἑξῆς ἀπὸ 
ἄλλης ἀρχῆς στεργοξυνεύνων οὕνεχα νυμφευμάτων 

ἵν᾽ ἢ ὃ λόγος περὶ τῆς ᾿Αλχμήνης | 558 τῆς Ἡραχλέος μητρός. 58 

986 ᾿4“λοῖτις χαὶ Κυδωνέα χαὶ Θρασὼ ἡ ̓ 49ϑηνᾶ. 5] τὰ 
τρία | πάντα 55] "ἐπίϑετα ᾿4ϑηναᾶς ἢ | 5} "ὡς καὶ ᾿Αρτέμιδος 

9 ΜΠτερέλου οτη. »2 10 ὅϑεν ἃ 11 κοφαλληνίαν 1 

15 κρύψας 1Π 21 πετρελάου 8 πτερέλου ἃ 28 τὸ --- ροβύ καλου- 

μένης 8085 8 81 περὲ ΟΤη. 8 
ἃ τον  εῤδιδωτι.». 
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ΙΖίχτυνα παρὰ Κρησίν, Οὔπις παρὰ Θράξιν Ι Ὀρϑωσία σταρὰ "ΡαΙ. Ιποτ. 8 
᾿ρχάσιν ἀπὸ ὄρους ᾿Ορϑωσίου ᾿ἡρκαδιχοῦ. ἢ 

937 Κρηστών(η) πόλις Θρᾷχης |. “ δίορι. "Κρηστώνη 
δὲ} ἡ Θρᾷχη ἢ 5538. ἀπὸ 55356 πόλεως 5580 μιᾶς οὕτω χα- 
λουμένης 55555, ϑεὸς δὲ Θραχιχὸς ὃ Ἴάρης ἢ ὅτε πολεμι- 
χοὶ | τὸ παλαιὸν Τ' οἱ Θρᾶχες [ἢ ἘΧΚανδάων ἐπίϑετον 
[ἄρεος ] παρὰ τὸ χαίνειν χαὶ δαίειν." 51 ἐκ τοῦ χαίειν χαὶ 
δαίειν Κανδάων ὁ Ἴἄρης. Ἐπδύ. Π.1Τ 8513 ΠΙαμερτὸς ὃ 1 Ζρης] 
ἔστι δὲ ἡ λέξις δωμαϊχή]. ὃ δὲ βάρβαρος" οὗτος “1υχό- 

ῴρων μὴ ἀρχεσϑεὶς τοῖς λοιποῖς χαὶ δωμαϊχῶς γράφει" 
Ῥωμαῖοι γὰρ τοὺς πολεμιχοὺς αμερτοὺς χαλοῦσιν, ὡς 
ἱστορεῖ που ἢ Διόδωρος (ΧΧΙ 18) ἢ Φίων᾽ οὐ γὰρ ἀχριβῶς 
μέμνημαι. γράφει γὰρ οὑτωσί πως “εσηνίους χαταχόψαν- 

τες Ῥτοὺς ἢ ὑποδεξαμένους αὐτοὺς χατέσχον ἹΠεσήνην᾽ χαὶ 

 ἹΠαμερτοὺς ἑαυτοὺς ὠνόμασαν τουτέστι πτολεμιχούς. Παμερ- 

τὸς γὰρ ὃ "“Αρης παρὰ Ῥωμαίοις χαλεῖται]. καὶ Κυρῖνος δὲ 
παρὰ τοῖς αὐτοῖς, ὥς φησι Πλούταρχος (Βομπι. 29). 

9389 ὁ μητρὸς "ὃ Πανοπεὺς ἢ) ὃ ἐντὸς τῆς μητριχῆς 

δελφύος καὶ μήτρας συμβαλὼν μάχην τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 

ἤρου, ΡΙπᾶ, Ὁ 
ΠῚ 84 

508}. ϑ' 361 

ΡΙαύ. Ῥυγτῃ. 
28} 

ἔν. Ῥίομ, ὃ 

Ι Κρίσσῳ᾽ οὗτοι γὰρ Φώχου χαὶ ᾿“ΤΙστεροδίας ὄντες υἱοὶ ἐν τῇ (ἴβοιι. ὉΒ 620) 
μητριχῇ γαστρὶ διεμαχέσαντο 54} ὡς καὶ ] Φαρεὺς καὶ ὃ Ζάρα ἄϑθη. 8829 

καὶ Προῖτος χαὶ ᾿ Αἰχρίσιος οἱ "Δ“βαντες]. δελφύος τῆς μή- Αν.Ὀ 15]. Π|94 
τρας, ὅϑεν χαὶ ἀδελφὸς χαὶ πολυτόχον ζῷον δέλφαξ. 58 

941 Τιτοῦς" Τιτὼ λέγεται] ἡ ἡμέρα ] 55.559 Ἐρ' (Ε6 581") 
ΕΜ 16052) δεὰ τὸ ἀρχαιοτάτην 585585 εἶναι 5. χαὶ Καλλίμαχος 
(ἔν. 206) τόφρα δ᾽ ἀνίσχουσα βοσσὸν λόφον ἔγρετο 
Τιτώ. 588 5. 

948 πόποι ] οἱ ϑεοὶ ] ὅϑεν χαὶ τὸ ὦ πότοι τινὲς ὦ 
ϑεοὶ ἤχουσαν παρ᾽ Ὁμήρῳ. 5558 [ ἡ δὲ λέξις Ζρυόπων [. 

Ἐνδρωσαν νῦν οὐ τὸ ἀνδρεῖον ἐποίησαν (8θ14) σημαίνει, 
ἀλλὰ τὸ ἄνδρα ἁπλῶς ἐτπτοίησαν" 55886 ἀντὶ τοῦ | γεννηϑῆναι 
ἐποίησαν | 5. 

22 δελφύος --- ἘΝ 2: 28 πόποι --- βοῇ. α 82 

8 Κρηστών(η) Μοῖρ. 8 Μάμκμερτος 10 οὐκ ΠΠ 1 Μαμερ- 

τοὺς --- τ] }}}} Δατηϊδιι ΒοΐῖββΒ. ΠΟ 1 τσ 21 ζαρᾶς ὃ ζαρᾶς 23 " ἄβαν- 

τος ἃ 24 Τιτὼ | οὕτω σ (ΕΜ) οπι. 7' λέγεταε οτὴ. 8 Τ' τῆς 

ἡμέρας Τ' 26 ἀνήσουσα 8 ΟΥἿῊ. γ2 φῶς 8 βοὸς 83 ἴῃ 11. ὃ οπι. γ2 

» κ»ρόκεον ἵ λόφων 8 ἐγένετο 88 28 τὸ ὁη.8 80 φησὶ 88 Ογη. 85 

ῬΙαΐ. δυά. 
Ῥοοί, 22. 
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944 πτῶκχα δὲ οὐ τὸν λαγωόν, ἀλλὰ τὸν | δειλὸν | καὶ 
ἀνωφελῇ χαὶ πάντα φοβούμενον ὡς καὶ τὴν τοῦ δόρατος 
ὀξύτητα μὴ κινουμένην φοβεῖσϑαι αὐτόν. 58 

946 | "Κῖρις καὶ Κυλίσταρος ᾿Ιταλίας ττοταμοί ἢ. [854 Κυ- 
λέστανος ποταμὸς ᾿Ιταλίας. Πάρϑαξ (ΒῊΘ ΙΓΥ 406) δὲ ... τὸ 
πρῶτον ἐχαλεῖτο, διὰ δὲ τὸ τὸν Ηραχλέα φονεῦσαι δράχκοντά 
τινα ὑπερμεγέϑη χαὶ χυλισϑῆγαι εἰς αὐτὸν Κυλίστανος ἐκλήϑη. 
Ἐρ' (ΕΜ ὅ4450). 

9417 Εἰλενία πόλις καὶ Εἰλενία ᾿ 4ϑηνᾶ. Φιλοχτήτης γὰρ 
παραγενόμενος εἰς ᾿Ιταλίαν ἱδρύσατο Εἰλενίας ᾿ϑηνᾶς ἱερὸν 

ἀπὸ τοῦ ἐν ἐχείνῳ συγχεχλεῖσθϑαι τῷ τόπῳ. Ῥὑτιαρὰ τὸ εἰλῶ 
οὖν Εἰλενία. Ἐς (“ἘΝ 2982). 

948 βρέτας τὸ ἀνϑρώπινον εἴδωλον καὶ ἡ εἰχών, παρὰ 
τὸ βροτῷ ὅμοιον εἶναι [ οὗτος δὲ βρέτας χαταχρηστιχῶς | τὸν Ρ 
δούρειον ἵππον [ φησίν. 

901 ἄλλοι δ᾽" Σιχανούς τι-| Σιχανούς τινες τοὺς Σιχελοὺς 

γες ἐφ᾽ ἑνὸς τῆς Σικελίας τό-} ἐδέξαντο πάντας, ἄλλοι δὲ 
πων [μέρος τι] ἐδέξαντο, ἄλλοι] μέρος Σιχελῶν τὴν Σικανίαν 
δὲ αὐτὴν [ὅ ἐστι] τὴν Σικελίαν! φασὶ πόλιν οὖσαν περὶ ᾿ἄχρα- 
ἤγουν πᾶσαν τὴν νῆσον. μέρος ] γαντένους χειμένην. 

δὲ αὐτῆς ἡ Σιχανία χαὶ ἔστι περὶ ᾿Αχράγαντα πόλιν Σίχε- 
λίας [ἡ Σικανέα]. 5583 
χαὶ αὐτὸς δὲ τοῦτο οἶδεν ὅ “υχόφρων λέγων κάμψας 
Γονοῦσάν τ᾽ ἠδὲ Σικανῶν πλάχας χαὶ ϑηροχλαί- 
γου σηκόν (870)... ἀπαριϑμούμενος γὰρ 5838: τὰς πόλεις 

»ν 
4 Κυλέσταρνος 17. τὴ ΔιΌΠΟΙΥΡΟ 8. ο νϑὶ : βουρύαμη οσα ὄ [ΙΔ80. [πᾶ.: 

Ἰίπθα ἱπίθγοιϊ αἰϊδ, ἴῃ αὰῶ Δηϊ αἶα ποηθη ἢΠαν]] 8δὸ Εἰ τὶ ἔογίαϑβϑθ ΠΌΠΊΘΙΙΙΒ 
ΘΟΙΏΙΘΙΟΥ̓ϑα8. οἵα. 1Τἰοθηαβ Μρίη. ΑΔ 189 π. Κυλέσταρνος" ποταμὸς 

᾿Ιταλέας. Πάρϑαξ ἐν τῷ πρώτῳ. ἐκαλεῖτο δὲ διὰ τὸν --- ΝΌ6]]. 1.1. ῬΤΟΡΘ 
ΟἸΏΠΪ ὑθηΐδηηΐηθ αὈϑίπυϊ πόλες οοΥγ. ΜΜοῖη. ᾿ ἤ Χι κυλινδῆσαε ἢ 

9 Δέλενέα --- Εἐλενία 1 πόλις Εσ λιν οοα. Υ Θαἰδί. ἐἘλληνέας Αὐἰδέ. 
σπ. ὃ. ἀκ. 108 οἵ. Ηθ5, ᾿Ελλεσέη Μοῖῃ. ΑΑ 402 Τοϊέσ. Οοβοι. ἃ. συ. Ἐπ. 321. 

882. δά ἢ οοπάποϊς συγκεκλεῖσϑαε Ἐξ (ΕΝ). ἰΐοπι 'π Ιοοὸ π. 9. ἀκ. 1. 1. 
εἰλῆσϑαι ῬΥῸ εἐλεῖσϑαιε ΥΘροποπάσχῃ οί » Ἐπειὸς οἵ, π. ϑ.. ἀκ. 1]. 1. Φαδβῦ. 

ΧΧ 2 οἵ. 2965353 γὰρ οἵη. ΚΕ 11 ὑφ᾽ 885 ΟἸη. 83 ἑνὸς --- 21 Σικα- 

ψνία [ τὸν σικελοὺς πάντας᾽ ἡ γὰρ νῆσος πᾶσα σικελέα καλεῖται, ἄλλοε δὲ 

μέρος σικελῶν 88 18 (6 ᾿ποίυβ]5 ν. ὅ09 21 ἀκραγαντένους 53 
πόλις, οἵ. Βέθρῃ. ὅθθι:8 ὶ 

508, Ατ, Ἐὰ 
81 811. 
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588, χαὶ 84 τοὺς τόπους 885. τῆς Σιχελίας φέρει καὶ τὴν Σιχα- 
Ρ γέαν 5538, Σιχαγῶν δὲ λέγει } τῶν Σιχελῶν ]. 58 

ὄ 

1.0 

1ὅ 

2 

952 πλαγχτοὶ μολόντες. Φοινοδάμας τις Τρὼς συνε- 
βούλευσε τοῖς Τρωσὶν ἐκϑεῖναι τὴν Ἡσιόνην τῷ κήτει εὐλα- 
βούμενος περὶ τῶν ϑυγατέρων αὐτοῦ τῶν τριῶν, μὴ αὐτὰς 
ἐχϑῶσι, χαὶ ἔπεισεν. ὅ δὲ “αομέδων μηνίων τῷ Φοινοδά- 
μαντι ἔδωχε τὰς γ᾽ αὐτοῦ ϑυγατέρας ναύταις, ἵνα ἐχϑῶ- 
σιν αὐτὰς ἐν Σιχελίᾳ ϑηρίοις βοράν. καὶ τούτου γενομένου 
χατὰ γνώμην ᾿ἀφροδίτης ἐσώϑησαν, ὧν τῇ μιᾷ εἰχασϑεὶς κυνὶ 
ὃ Κριμισσὸς ποταμὸς συνῆλϑεν, ἡ δὲ ἔτεχε τὸν Αἰγέστην, ὃς 
ἔχτισε γ΄ πόλεις ἐν Σιχελίᾳ, τὴν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Αἰγέσταν, 
Ἔρυχα 5588, χαὶ 588, Στύλλαν 5595 
ἔγημε δὲ οὗτος Στύλλαν. 58) [ἀπὸ τῆς γυναιχός, ἣν ἔγημεν. 

9ῦὕ4 χητοδόρποις ταῖς ϑλίψεσι ταῖς ἕνεχα τοῦ μέλ- 

λεὲιν δίδοσθαι τὴν Ἡσιόνην δόρπον χαὶ δεῖτονον τῷ χήτει" 
εἰ γὰρ καὶ οὐ χατεβρώϑη, ἀλλ᾽ οὖν ἐξετέϑη. Ἡρακλῆς δὲ 
αὐτὴν ἔσωσεν ἀνελὼν τὸ χῆτος. Τ' 

9ῦ06 μολόντας᾽ «“Ταιστρυ- 
γόνες ἐχαλοῦντο πάλαι οἱ νῦν 
 Ζεοντῖνοι ἐν Σιχελίᾳ ||. οἱ 
δὲ “αιστρυγόνες [ ἔϑνος ἀν- 
ϑρωποφάγον ὧν χαὶ Ὅμηῤος 
μέμνηται (κ 119). 589 56 

9ῦ8 παλαιστοῦ | τοῦ Ἔρυ- 
χος ] υἱοῦ τῆς ᾿Αφροδίτης. 888 
γος Ϊ παλαιστὴς χαὶ πένταϑλος. 
ϑανε (280:5). Τ' 

«Ἰαιστρυγόνες οἱ νῦν “Ιεοντῖ- 
γοι, εἰσὶ δὲ ἐν Σικελίᾳ, ὡς 
ληροῦσιν, ὑτεάρχοντες ἀνϑρω- 
ποφάγοι, διὰ τὸ ἀνελεῖν τοὺς 

τοῦ ᾿Οδυσσέως ἑταίρους" οὐ 

γὰρ ἦσαν εἰϑισμένοι ξένους 
ὑττοδέχεσϑαι. 

ὁ Ἔρυξ, ὡς εἴπομεν, υἱὸς ἦν 
᾿φροδίτης 1 χαὶ Ποσειδῶ- 

χαὶ στρέψας φύλλον μάν- 

20 560}. κ 86 

1 φησὶ 83 δ΄ ἐπιφέρει ἢ 

εν στυλλαν 
10 κριμησὸς 8 «Αἔγεστος ἃρΡ. ΠΗ 1 δ2 (58) 

12 ἄταλλαν 58 ἄταλλαν 84 (ἔνϑελλαν ἢ ἄταλλαν α ἔνταλλαν ἢ ἄταλ- 

λαν ὃ ἔνστυλλαν ἢ ἄταλλαν ὁ οἷ. 1111:1 οὐ 80θω: Αἴϑυλλαν ΟἸνυον. οὗ. ΘΠ τη. 

Υ 260 Στύελλαν ῬοογΉοΥ οἵ. Οοἴοκ, Τίπι. 20 η. Ἔντελλαν ΠοΒοΙιοΥ ἴπ οοτ- 
ταρίο στύλλαν ἰαἰοί ελυπα 8065 18 » Ἔντελλαν ραϊοῦ ἔγημε δὲ οὗτος 

ἔνταλλαν 8' Βοτρίαμη ἔπῖθβθ: πο {Ππὰ ἐν βαρτὰ ἄταλλαν Τ' ἀποίαπι οδὲ 
21 εἰ φύλλα ὃ ὄπισϑεν γ2 οτι. γί 

ΤΘΟΡσοπΐβ ΑἸθχαπᾶγα. 1]. 20 

Αρ. Β10]. 
1111 
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Ἔρυχα δὲ ἐχάλεσαν τῆς ᾿Αφροδίτης υἱὸν διὰ τοιαύτην αἐ- 
τίαν᾽ παραγενόμενος εἴς. τινα τόπον ἐπιφανῆ πρὸς τὸ 
ἀγώνισμα ἱσταμένων πάντων οὐδεὶς ἐτόλμα. παλαῖσαι αὐὖὐ- 
τόν, αὐτὸς δὲ πάντας προ[σ]εχαλεῖτο οὐ μόνον διὰ λό- 

ὅ γων, ἀλλὰ χαὶ μετὰ χειρῶν ἕλχων. ἐξελϑὼν δὲ ἐκ ταύτης 
τῆς πόλεως χαὶ τῶν. συγγενῶν τινας μεϑ᾽ ἑαυτοῦ λαβὼν 

χατέστρεψε τὴν πόλιν χαὶ πάντας ἀπέχτανδ λέγων" ἐρυό- 
μενοι οὗτοι πρὸς παλαίστραν οὐχ ἔχιον χαὶ διὰ τοῦτο πιάν- 

9 τὲς φονευέσϑωσαν. 5555 τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" αἱ δὲ τῆς μητρὸς 
Ρ τοῦ Ἔρυχος ᾿φροδίτης ναὸν ἔχτισαν 5555, δωρεὰν τῇ ϑεῷ ] 

φυγοῦσαι τὸν ϑάγατον | 5. ἄλλως. 5 τοῦ χαταπαλαΐίοντος 
τοὺς ξένους Ἔρυχος ]. 553 

900 χαὲ μονοιχήτους ἕδρας καὶ τὰς [ χαϑέδρας | χαὶ 
διαγωγὰς "τὰς" ἐν ἐρήμῳ, ἐν ἧ μόναι τὴν οἴχησιν εἶχον, ἢ 

18 ἐν ἡ 1 μονόχοιτοι ] καὶ δίχα συζύγου ἀνδρὸς εἶχον τὴν κοίτην 
καὶ τὴν εὐνήν. “Ζηρυνϑίας τῆς Θραχίχης" (11). Τ΄ 

961 ἘΨΙΡΟΟΝ -- [ἰ ποταμός 1. ϑίθοριι. οἵ, 29ὅς 

9683. ἔσχύλαχκχα γενναῖον τεχνοῖ᾽ τὸν μαἰγέανην 
[ γεννᾷ [. 

20 904 τρεασῶν' Ι ὅ γὰρ αΑϊγέστης γ΄ πόλεις ἀέξει ἐν 

Σικελίᾳ, «Τἰγέσταν, Ἔρυχα, Τ“4ταλλαν | 5535. ὡς πρώην ἔφη- 
μὲν (8089) Τ. ι 

9θῦ ποδηγῶν" ὁ Αἰγέστης ἐλϑὼν εἰς Φαρδανίαν | νό- 
ϑὸον ᾿Αγχίσου | υἱὸν 1 Ἔλυμον | καλούμενον ἤγαγεν | εἰς Σιχε- 

δ λίαν |. 88ἪῈ Ἐλυμαῖοι ἔϑνος ἀπὸ ᾿Ελύμου υἱοῦ ᾿ΑἸγχέσου 

γόϑου ὄντος χαὶ ἐλθόντος εἰς Σικελίαν. Ἐσ᾿ (ΕΜ 83885:). 

9606 τρέδειρον᾽ τρίδειρος γὰρ 5 ἡ Σιχελία 5558: ἣν χαὲ 
Θριναχίαν (λ 107) καὶ Τριναχρίαν (Β6.ι. 10. Ρ885.) ἔχαὲὶ Τρια- 

χρίαν" χαλοῦσι ΤΥ | γ΄ ἔχουσα ἄχρας | «ιλύβαιον, Πάχυνον, 
80 Πελωρίδα 589 53. 

ληχτηρίαν᾽ λήγειν γὰρ δο- ληγτήνιει εἶπεν, ὅτι νῆσος 
χοῦσιν αἱ γῆσοι ὑπὸ τῆς ϑα- ἰὴ Σικελία, αἱ νῆσοι δὲ ὑπὸ 
λάσσης πιεριεχόμεναι. 588 εἰς ϑαλάσσης περιέχονται χαὶ λή- 

21 580. 2 1071 βοῇ. Αγ. “7) 291 
᾿Σ 

ἢ ὁὲ 
8 ἀγωνέσματα 83 ἀγωνίσασθαι ἃ θ »γγενῶν ἴ 18 Ἀ κονοιεκή- 

τους οἷ, μὶ 18 21 πἷπο 80:9 ἄταλλαν ἔἸαχὶς 

ἣ 

ΜᾺ ΤΟ Ὁ ΈΟΕΣ ΡΟ τὰ μος ὁ ΚΡ ΡΕΨΥΘΕΣ 
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τὴν γ΄ ἀχρωτήρια ἔχουσαν Σι-[γειν δοχοῦσιν ὑπὸ ταύτης πε- 
ἘΡ χελίαν [ τὴν ὑπὸ ϑαλάσσης ᾿ ριεχόμεγαι. 

ὕ 

1 

18 

20 

80 

τερματουμένην |. 8 

908 Ζἐγέστα" Αἰγέστα |] πόλις Σικελίας | 5555: ἡ κατά 
τινας ᾿χράγας χαλουμένη 510 ἥτις διηνεχῶς ὀδύρεται τὰς 
συμφορὰς τῆς Τροίας ὑττὲρ πάσας τὰς πόλεις 5558, μόνη. 554 

πρὸς τὴν πόλιν οὖν ἔστιν ὃ λόγος 5555 διὰ τὴν ὑπερβάλλου- 
σαν ἀγάπην, δι᾽ ἣν ἔσχεν ἡ ̓ 4λεξάνδρα πρὸς τὴν Τροίαν 58, 

969 τὸ δὲ 5886 πάτρας | τῆς | ἐμῆς 55586] πατρίδος ] 
55 586 δηλονότι τῆς Τροίας. 5558 

971 μόνη δὲ" αὕτη 5") πρῶτον ὑπὸ ἩἫἩραχλέος ἐλήφϑη, 
δεύτερον δὲ ὑπὸ τῶν “Ελλήνων διὰ τὴν ᾿Ελένην, τρίτον δὲ 
ὑπὸ τῶν ᾿Α“μαζόνων (4813). ὁ γὰρ Αἰνείας μόνος φυγὼν ἐκ 

τῆς ἁλώσεως ὕστερον πάλιν ᾧχησε τὴν Τροίαν, ἐλθοῦσαι δὲ 
αἱ ᾿Αμαζόνες τάλιν ἀνέσχαψαν. 58 50 

9714 ἐσθῆτα ] ἀντὶ τοῦ ] διὰ τὸ τρόπαιον τὸ ᾿Ἑλληνι- 
χόν 8588 ὅπερ ἐπὶ Τροίαν τελεύσαντες ἐποίησαν ταύτην λα- 

βόντες. 589 : 
910 ἄχουρος" ἄχουροι γὰρ ἦσαν χαὶ ἐχόμων ἅτε χαὶ 

ἐν λύπῃ ὄντες 5558: διὰ τὸ ποιεῖν πολὺν χρόνον ἐν αὐτῇ. 58 
᾿ἄλλως. ἄχουρος, ὅτε ἀναφαλαντίας ὧν τῶν ὀπισϑίων τριχῶν 

τῆς χεφαλῆς ἐπεμέλετο. 5 

917 μνήμην" τρέφουσα χαὶ αὔξουσα τὴν μνήμην τῶν 
παλαιωϑησομένων τῷ χρόνῳ τῆς Τροίας ὀδυρμάτων. Τ' 

9178 πολλοὶ δὲ Σῖριν" Σῖρις καὶ “ευταρνία ττόλεις 
᾿Ιταλίας, ἔνϑα οἱ χατάλοιπτοι τῶν ἐξ ᾿Ιλίου φυγόντων ᾧχησαν 
χαὶ πάντα χατὰ μίμησιν Τροίας ἐποίησαν χαὶ ἔχτισαν τεόλεν 

ὁμοίαν Τροίᾳ, ἣ πρῶτον μὲν ἐχαλεῖτο ἸΠολίξιον, εἶτα 588 5 
Ἡράχλειον, εἶτα 510 Σῖρις, ἔνϑα τις Κάλχας, οὐχ ὃ Θέστορος, 

ἀλλ᾽ ὁμώνυμος αὐτῷ μάντις 8555, ὑτεὸ Ηραχλέος 58, ἀνῃρέϑη 
βϑῦβι, ἐστὶ μέρους δὲ ἡ ἱστορία ὑττοχάτω χεῖται. 5884. Σῖριν" 
Σῖριν λέγει ἣν ἔχτισαν οἱ λοιποὶ τῶν Τρώων. 1 ἔστι δὲ ττόλες 

᾿Ιταλίας |. 5 

8 Χ δεῖ ἧς εἶχεν ἡ 4. τὴν Τροέαν Ἷ 11 μόνη δὲ 1 ηϑαλωμένης ἃ 

29 Ἀ Ἡράκλειαν τιοο ΠΟΘΙ απ σπ. ϑ'.. ἀκ. (106) ποὸ Βσαθοποιι (ΥἹ 114) Τ' 

Ἰοσογαΐῖ ἰ 
205 
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980 Κάλχας" πάλιν ἀναχόλουϑα ληρωδεῖ γράφων᾽ οὗ- 
τος γὰρ ὃ Κάλχας, ὃν λέγει, ὃ ἸΠόψος ἐστὶν υἱὸς ὧν ᾿4΄-πόλ- 
λωνος χαὶ αντοῦς τῆς Τειρεσίου (16130), οὐχ ὁ ᾿Αργοναύτης 

Πόψος ὁ τοῦ ᾿μπύχου καὶ Χλωρίδος τῆς ᾿Ορχομενοῦ ϑυγα- 
τρός, ὃς καὶ δηχϑεὶς ὑπὸ ὄφεως ἐν ΔΑιβύῃ τελευτᾷ καὶ 

ϑάπτεται παρὰ τῶν ᾿Ἵργοναυτῶν (285:19). οὗτος οὖν ὁ Πόψος, 

ὃν λέγει, ᾿Δπόλλωνος υἱὸν χαὶ Ιαντοῦς, ἐν Κολοφῶνι τῆς 

᾿Ασίας ῴκει (15730) ἢ κατά τινας ἐν Κιλικίᾳ (1θ210), οὐ μὴν ἐν 
᾿Ιταλίᾳ, ὡς οὗτός φησιν. ἀλλὰ περὶ μὲν τῆς τούτου πατρί- 
δος οὐ διαμάχομαι, ὅτι δὲ ἀναχολούϑως χαὶ ἐναντίως φησὶν 
οὐ μόνον τοῖς λοιποῖς, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ἑαυτῷ, οὐ μιχρῶς τὸν 
ἄνδρα αἰτιῶμαι χαὶ γράφω παρανοίας" πρὶν μὲν ἐγὰρ εἶστε 
τὸν Θέστορος Κάλχαντα παρ᾽ αὐτοῦ ἡττηϑῆναι μαντικῇ καὶ 

Ῥούτω" ἀποϑανεῖν, ὡς πάντες φασί. μετὰ γὰρ τὴν Ἰλίου 

ἅλωσιν Κάλχας, ““εοντεύς, Πολυποίτης καὶ Ποδαλείριος ἐν 

᾿Ιλίῳ τὰς αὐτῶν ναῦς ἀπολιπόντες πεζῇ πορεύονται εἰς. 
Κολοφῶνα χαὶ Κιλικίαν χαὶ χαταντῶσι πτερὶ τούτῳ τῷ 
Πόψῳ, ὅπου καὶ ἡττηϑέντα μαντιχῇ τὸν Κάλχαντα ϑάπτου- 
σιν. ἐρινεοῦ γὰρ ἑστώσης Κάλχας τῷ Πόψῳ εἶπε, πόσους 
ὀλύνϑους ἔχει" ὅ δὲ, ὥσπερ τὸ ἀληϑὲς εἶχεν, εἶττε᾽ μυρίους 
ὀλύνϑους ἔχει καὶ μόδιον ἕνα χαὶ ὄλυνθον ἕνα. Ἰόψος δὲ 

συὸς ἐπὶ τόχου ἑστώσης ἤρετο, πόσους χοίρους ἔχει χατὰ 

γαστρὸς χαὶ πότε τέξεται; Κάλχαντος δὲ μὴ ἀποχρινο- 
μένου αὐτὸς πάλιν ὁ όψος εἶπε ε΄ χοίρους ἔχειν, ὧν ὃ 

εἷς ἄρρην, τέξεται δὲ χατὰ τὴν αὔριον᾽ οὗ γενομένου Κάλ- 
χας ἀϑυμήσας τελευτᾷ (1Ὁ730). [ Πολυποίτης δὲ χαὶ “εον- 
τεὺς μετὰ τὸ ϑάψαι αὐτὸν μετ᾽ ὀλίγον εἰς “Ελλάδα ἀνε- 
χώρησαν. [| ὕστερον δὲ καὶ ᾿ἀμφίλοχος ὃ ᾿Αλχμαίωνος ὑπὸ 
χειμῶνος ἐξωσϑεὶς κατά τινας | καὶ κατὰ τοῦτον τὸν “υχό- 

φρονα ] πρὸς τοὺς τόπους, οὗ ἦν οὗτος ὃ όψος, ἀπερρέφη 
χαὶ ὑπὲρ τῆς βασιλείας | χαὶ τῆς ἀρχῆς τῆς μαντικῆς ὥς 

φησι ΤῈ μονομαχήσαντες ἀλλήλους ἀττέχτειναν καὶ ἐτάφησαν 
παρ᾽ ἑχάτερα μέρη τῆς εγάρσου πόλεως [ ἔστι γὰρ καὶ 

ἹΠέγαρσος ποταμὸς ἐν Σχυϑίᾳ]. τινὲς δέ φασιν, ὅτι ᾿μφέ- 

18 γράφω μὲν ὃ γράφομαι γ32 Οτη. γῖ παροένέας Ὁ γ2 ὁγη. γ1 

22 μέδιμνον 11 28 ἐπιτόκου ὃ 84 μαγάρσου γῖ  Ἐἔστι--- Σκυϑέα 

ΟΠ. ὁ 8ὅ Μέγαρσος οτι. γ1 ν. Μα6]]. δα ὮὃὈΡ οἵ. 105 ΤΣ Σκχυϑίέᾳ οδιδα 

ΘΙΤΟΙΙΒ οϑῦ Ηγρϑηΐβ (ΜῈ6|]. 1.1.) οαπὶ Ναραιβο ἴῃ 1110 σϑέβὰ οορυϊαῦμβ 

ἘΑΡ. Ὁ01. 
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λοχος τὸ χληϑὲν "“ργος ᾿ΑἸμφιλοχικὸν “πλησίον ᾿Αἰχαρνάνων 
ᾧχησε (102:0). [ ταῦτα μὲν εἶτίε πιερὶ τοῦ Πόψου τούτου, ὅτι 
ἦν μετὰ τὴν ὑπ᾽ ᾿Αγαμέμνονος ᾿Ιλίου πόρϑησιν καὶ αἴτιος 

τελευτῆς γέγονε τῷ Κάλχαντι, αὐτὸς δὲ μονομαχήσας ᾿Αμφι- 
λόχῳ ἀνῃρέϑη" νῦν δὲ φλυαρῶν ὑφ᾽ Ἡραχλέος φησὶν αὐτὸν 
ἀναιρεϑῆναι. πῶς γοῦν ὑφ᾽ ἩἩραχλέος ἀναιρεϑεὶς πρότερον 
γῦν πάλιν ζωοῦται χαὶ αἴτιος γίνεται τῷ Κάλχαντι τελευτῆς 
χαὶ αὐτὸς συναναιρεῖται ᾿ΑἸμφιλόχῳ τῷ ᾿Αλχμαίωνος παιδί; 
ταῦτα πάντως ἐναντία. πρὸ γὰρ τῆς στρατιᾶς ᾿Αγαμέμνονος 
πολλῷ πρότερον ἐν Οἴτῃ Ἡρακλῆς ἐτελεύτησεν᾽ ὅμως δὲ ὃ 
«“Ἰυχόφρων μηδ᾽ ὅλως τῆς ἀληϑείας ἢ χἂν τοῦ πιϑανοῦ πε- 

φροντιχὼς οὕτω φησὶ τὴν ἱστορίαν᾽ 

980 Κάλχας ὀλύνθϑων᾽" τοῦ ἫἩραχλέος τὰς Γηρυόνος 

βοῦς ἐλαύνοντος 5835! ἐξ ᾿Ερυϑείας (21832) Τ' καὶ ἐδόντος τὸν 

Κάλχαντα τοῦτον 8555, ἤτοι τὸν Μόψον Τ' ὑπό τινα ἐρινεὸν 

χαϑήμενον συνέβη ἐρωτῆσαι αὐτόν, ὁπόσους ὀλύνϑους ἔχει 

ὃ ἐρινεός. ὅ δὲ ἔφη ε΄ μεδίμνους χαὶ ἕνα ὄλυνϑον ὥστε 
μὴ δύνασϑαι ἐπιτιϑέμενον χωρῆσαι. τοῦ δὲ “Ἡρακλέος 555 53 
ἀναμετρήσαντος χαὶ 88) πολλὰ βιαζομένου τὸν ἕνα ὄλυνθον 
περισσὸν ἐπιτιϑέναι τῷ μέτρῳ χαὶ μὴ δυναμένου ὃ Κάλχας 

κατεγέλα αὐτοῦ, ὃ δὲ πατάξας αὐτὸν χονδύλῳ ἀπέχτεινε χαὶ 

ἔϑαψεν αὐτὸν παρὰ τὴν ἐρινεόν. 553584 ἐρινεὸς δὲ χατα- 
χρηστιχῶς ἐλέχϑη ἡ ἀγρία συκῇ ἀπὸ Ἐρινεοῦ πόλεως 4ωρι- 

χῆς φαῦλα σῦχα ἐχούσης (2395). [ ἡ γὰρ Ζωρὶς ς΄ πόλεις ἔχει, 
Κύτινον, Βοιόν, “ίλαιον, Κάρφαιαν, Ζρυόπην χαὶ τὴν ᾽Ερι- 
γεῦν ἰ ἀφ᾽ ἧς ἡ χλῆσις ταῖς φαύλαις συχαῖς. περὶ δὲ τοῦ 
ποσοῦ τοῦ μέτρου χαὶ τοῦ χἀριϑμοῦ τῶν ὀλύνϑων ὄπισϑεν 

εἶχτον (1083), χἂν σχολιογράφοι τινὲς μὴ εἰδότες ε᾿ μεδί- 
μγους εἶττον αὐτούς. σισυφεὺς ὃ] σοφὸς | ἀριϑμητὴς, 
ἐπεὶ καὶ ὅ ) Σίσυφος ] χέρδιστος καὶ φιλάργυρος. 8584 διαφορὰν 
ὀλύνϑων, φηλήχων, σύχων χαὶ ἰσχάδων ὄπισϑεν εἶτεον (158:0). 

981 γογγύλῃ τῇ χειροτελήκτῳ χειρὶ, μᾶλλον δὲ μάστιγι. 
λέγει δὲ, Τ' 

16 ὑπό τινα | εἰς α {1 22 περὲ Τ' τὸν 836 80 φε 
λάργυρος | πανουργότατος ὦ ὃ γ2 ογη. »1 

56}. Ριπᾶ, Ῥ 
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γογγύλῃ τῷ χκονδύλῳ [" συ- 

γεστραμμένης γὰρ τῆς χειρὸς 
δέδοται. 8 

984 πόλιν δ᾽ ὁμοίαν" οἱ 
Κροτωνιᾶται συλλαβόντες χαὶ 
τοὺς περιλοίπους τῶν Τρώων 
ἐπεστράτευσαν χατὰ τῆς Σίρι- 
δος πόλεως ᾿Ιταλίας τηνιχαῦτα 
οἰχουμένης ὑττὸ ᾿Ιώνων, οὔστι- 
γας οἱ Κροτωνιᾶται μετὰ τῶν 
Τρώων χειρωσάμενοι ἀνεῖλον 
ἐν τῷ ναῷ | τῆς ᾿4ϑηνᾶς ] φυ- 
γόντας, διὸ ἡ ᾿4ϑηνᾶ ὀργι- 
σϑεῖσα ἔμυσεν 585 τοῦ μὴ βλέ- 
σπέειν αὐτούς 5555 μεϑ᾽ ὧν χαὶ 
τὸν τῆς ἱερείας παῖδα ἀνεῖλον 
γυναιχείαν ἐσϑῆτα ἐνδεδυμέ- 
γον. 88" ἷ 

ΕΙΣ ΔΛΥΚΟΦΡΟΝΑ 

τῷ χονδύλῳ, τῷ γρόνϑῳ, ὃς 
συνεστραμμένων τῶν δαχτύ- 
λων τῆς χειρὸς δίδοται. 

987 τοὺς πρόσϑ'᾽ ἔδε- 
ϑλον" Ἴωνες [ ἤγουν ᾿41ϑη- 
γαῖοι ] πρὸ τῶν Τρωιχῶν Τ' 
ἐλθόντες εἰς ᾿Ιταλίαν ᾧχησαν 
Ἐπερὶ Σῖριν" ἢ χαὶ μετὰ τὴν 

᾿Ιλίου πόρϑησιν φυγόντων τῶν 
Τρώων εἰς ᾿Ιταλίαν Κροτωνιᾶ- 
ται [ οὗς χαὶ ᾿Α΄χαιοὺς λέγει 
(989) ] βοηϑήσαντες τοῖς ἐν 

᾿Ιταλίᾳ τούτοις φυγοῦσι Τρωσὶ 
στρατεύουσι μετ᾽ αὐτῶν χατὰ 
Σίριδος καὶ ] πάντας τοὺς Τ' 

Ἴωνας τῷ τῆς ᾿Δϑηνᾶς ναῷ: 
χαταφυγόντας ἀνεῖλον, μεϑ' 
ὧν συνανεῖλον καὶ τὸν τῆς 

ἱερείας τῆς ᾿Αϑηνᾶς παῖδα 
20] ὀνόματι “ήταρχον Τ' γυναιχεῖα ἐνδεδυμένον, διὸ ἡ ᾿Δϑηνᾶ πῃ 

ὀργισϑεῖσα ἔμυσε. Τ' ᾿Α΄Ιχαιοὺς λέγει τοὺς Κροτωνιάτας, οἵ- 
τινὲς συνεμάχησαν τοῖς Τρωσὶ χαὶ ἀνεῖλον τοὺς πρὶν χκατοι- 

χοῦντας ἐν τῇ πόλει Ἴωνας, οὗς χαὶ ἐμφύλους (990) εἶπεν, 

ἐπειδὴ 5855} οἵ τε Ἴωνες καὶ οἱ Κροτωνιᾶται Τ' ἄμφω Ἕλλη- 

γὲς 5584 ἦσαν 5580. οἱ Τρῶες συλλαβόντες Κροτωνιάτας 
ἐχειρώσαντο τοὺς ἐν Σίριδι Ἴωνας καὶ ἀνεῖλον αὐτούς. 558 580 

991 λήταρχος ὁ δημόσιος ἱερεύς" 1 λῦτον γὰρ τὸ δημό- 
σιον λέγεται [᾿ 5580 ἀνεῖλον δὲ χαὶ τὸν ἱερέα οἱ Κροτωγιᾶ- 
ται μετὰ τῶν λοιπῶν. τινὲς δὲ τὸ λήταρχον 55) ὄνομα 

80 κύριόν 555851 φασιν 58", 

ΤΡ 998 Τυλλησίους Τ΄ ἢ Τυλλήσιος | δὲ πόλις χα | ": 
χαὶ 1 δρυμὸς ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἢ] 5554 Τυλησσός ὄρος ᾿Ιταλίας. 
 Βύθριι. εἰ μὲν Τυλησίους, δρυμῶνας ἐξαχούσεις, εἰ δὲ Τυ- 
λησίου, ὄρους, εἰ δὲ Τυλησίας, πόλεως. 8 εὖ 

ὅ συλλαβόντες --- Τρώων Ῥοβί "Ἰταλίας 8 συλλα- 

θ περιοίκους 88. 9 οἰκουμένην 8 18 δεὸ ---- αὐτοὺς 1ὅ 

81 τυλλήσιον Τ᾽ Ἀὶ Τυλησσὸς 

8 γένεταε 83 
βόντες δὲ 

ΡῬοϑβύ ἐγ δεδυμενον 11 583 
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994 ἔἜζῖνος καὶ «Αἴνον διαφέρει Ὑ' τὰ μα βορὰ δὲ  ἀχρω- 
τήριον τῆς ᾿Ιταλίας | ἢ. 153 

995 ᾿“μαζόνος σύγχληρον τὴν χληρωϑεῖσαν πόλιν 
χαὶ γῆν τῇ Α41.Ἵμαζόνι Κλήτῃ, ἥτις πόλις ὁμωνύμως τῇ κτισα- 

μένῃ ᾿ΑΙμαζόνι Κλήτῃ ἐχλήϑη. ἡ δὲ Τ' 

9906 δούλης 5888 Κλήτη μία τῶν 1 ̓᾿Α'“μαζόνων, τροφὸς 
Πενϑεσιλείας 1 5855.. αὕτη μετὰ ϑάνατον τῆς Πενϑεσιλείας 

55 51 ἔπλευσε ζητοῦσα αὐτὴν χαὶ ἦλϑεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ καὶ ἐχεῖ 
χείσασα πόλιν ἐβασίλευσε τῶν τόπων. ἀτπτὸ δὲ ταύτης πᾶσαι 

αἱ βασιλεύουσαι Κλῆται ἐχαλοῦντο 5558, χαὶ ἡ πόλις Κλήτη 
580, μετὰ γενεὰς δὲ πολλὰς ἐπιστρατεύσαντες οἱ Κροτωγιᾶ- 

ται ἀνεῖλον τὴν Κλήτην τὴν ὑστέραν 8555, οὐχὶ τὴν πόλιν 
χετίσασαν χαὶ τὴν πόλιν ἠρείπωσαν. Ὁ Κλειτή μία τῶν 
᾿Αμαζόνων, ἥτις ἐλϑοῦσα εἰς Ἰταλίαν ᾧχησεν χαὶ πόλιν 
ἔχτισεν, ἣν ἀπ᾽ αὐτῆς Κλειτὴν ὠνόμασεν, χαὶ ἐβασίλευσε τοῦ 
τόπου χαὶ αἱ ἀπ᾽ αὐτῆς δεχόμεναι τὴν βασιλείαν Κλειταὶ 

ὠνομάσϑησαν. Ἐρ (ΕΝ 5170, ΕΘ 8235) ἔστι χαὶ ᾿“μαζονία 

γόλις ἸΠεσσαττίας. ϑύθρῃ. 8119. 

997 ἣν χαλκομίτρου .. [ἥντινα Κλήτην τὴν τιροτέραν 
Ρ λέγουσι γενέσϑαι ϑυγατέραϊπλανῆτιν ἄξει χῦμα πρὸς 

2 

80 

5᾽ 56} ἥντινα Κλήτην  ϑῆσσαν ξένην γῆν ϑῆσσαν ὑπάρ- 
ἤτοι 1 δούλην τῆς Πενϑεσι-[χουσαν τῆς χόρης χαὶ ϑυγα- 

λεέας | 55580 λέγει. 53 55 τρὸς τῆς ᾽᾿Οτρήρης ἤγουν τῆς 
Πενϑεσιλείας --- ποίας Πενϑεσιλείας; τῆς χαλχομίέτρου χαὶ 

πολεμιχῆς, ἧ ςτινος Πενϑεσιλξίας λοῖσϑον καὶ | ἔσχατον 

πγνεούσης ὁ ὀρθαλμὸς | πληγεὶς [ τεύξει χαὶ ] κατασχευά- 
σει ᾿ τῷ ἐξ Αἰτωλίας Θερσίτῃ τῷ μιμοῦς μορφὴν ἔχοντι --- 

τί τεύξει; πότμον φϑόρον ἤγουν πτῶσιν φϑαρτιχὴν ἢ 
Ι ϑάνατον φϑαρτιχόν 1. 1 ̓ ϑυγάτηρ ᾿Οτρήρης ἤτοι Πενϑεσί- 
λεια." } 5} ταύτην δὲ ὅ “υχόφρων ὀτρηρὴν λέγει διὰ τὸ δρα- 
στήριον τοῦ φρονήματος χαὶ ἄδολον ἢ διὰ τὸ ἄφοβον τῆς 
γνώμης" δικαία γὰρ ἦν ὥστε χαὶ τὸν ἴδιον ἄνδρα πολλάχις 

1 Λίνον οὐδέτερον ἀκρωτήριον τ. Ἶ. θ κτησαμένη γῖ 
9 ἐβασίλευε 8 10 βασιλεύσασαε 8 11 οἱ ΟΠ. 8 12 Χύστά- 

την ὃ οἵ, 8181 11. ᾿Αμαζονέα ΘΥΤΟΥ ϑίθρῃδῃὶ ρϑίθί 19 ἰδ0. 1π4. 

οὗ, ἰηἴν, 29 
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5586 εἰς δίχην 85 ἐλθόντα ἐλοιδόρησεν αὐτὸν μέσον τῆς πό- 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

λεως ἀδίκητὸν εἶναι χαὶ οὐ φρόνιμον. ὃ δὲ ὀργισϑεὶς ἀνεῖλεν 
αὐτὴν μετὰ ξίφους. 5 85 

999 ἧς ἐχπνεούσης. με- 
τὰ ϑάνατον Πενϑεσιλείας 558 
ἠράσϑη αὐτῆς ὃ ᾿Αχιλλεύς, ὃ 
δὲ Θερσίτης λαϑὼν ἐξώρυξε 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, ὁ δὲ 

γεαγίας ὀργισϑεὶς ἀνεῖλεν αὐ- 
τόν 58) σπυλήξας χκονδύλῳ, οἱ δὲ 

τῷ δόρατι. 58 ... ἀλλὰ καὶ κα- 
ταχρημνίσαι αὐτὸν ἀφ᾽ ὕψους. 
ὃ δὲ πεσὼν ἐχυρτώϑη, ἀλλὰ 
χαὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ συνεϑλά- 
σϑὴη καὶ ὃ ποὺς αὐτοῦ ἐλω- 
βήϑη, ὥς φησιν ἐν Ἰλιάδι ὃ 
Ὅμηρος (Β 217). 53 
λείᾳ. 

οἱ μὴ εἰδότες φασὶν ᾿Αχιλέα 
ἀνελόντα Πενϑεσίλειαν μετὰ 
ϑάνατον αὐτῆς ἐρασϑῆγαι, ἧς 
τοὺς ὀφθαλμοὺς ὅ Θερσίτης 

λαϑὼν ἐξώρυξεν. ὅ δὲ ᾿Αχι- 
λεὺς ὀργισϑεὶς ἀνεῖλεν αὐτὸν 
χατὰ τοῦτον μὲν πλήξας δό- 
ρατι, κατ᾿ ἐμὲ δὲ χαὶ τοὺς 
λοιποὺς χονδύλῳ ἤτοι γρόνϑῳ 
μηδὲ διὰ τὸ ἐξορύξαι τοὺς 

ὀφθαλμούς ἀλλ᾽ ὅτι αἰσχροὺς Ὁ 56Ὰ, ΒορΡΒ.. Ἷ 
λόγους χατ᾽ ᾿4χιλέως ἀπέρρι- 
σττεν ὡς δῆϑεν ἐρῶντος συγ-͵ 
γενέσϑαι νεχρᾷ τῇ Πενϑεσι- 

ἀντιμαχησάμενος γὰρ ᾿Αχιλεὺς ἐχείνῃ χαὶ ] πολλάχις 1 
ὑτχο αὐτῆς ἡττηϑεὶς, μόλις δέ ποτε Τ' περιγενόμενος καὶ Ουϊπέ, βταγτα. 

ἀνελὼν αὐτὴν ϑαυμάζων τὴν ῥώμην ἐχείνης ὁμοῦ χαὶ τὸ 

χάλλος χαὶ τὸ νεαρὸν τῆς ἡλιχίας ἐδάκρυε ] καὶ τοὺς “Ἕλλη- Μαὶ. Ρ. 161 
γας παρεχάλει ταφῆς ἀξιοῦν τὴν νεάνιδα ]. ἐφ᾽ οἷς Θερσίτης 56ο]. βορμ.. 
συμτελάττων καὶ λέγων μίξεις ἀϑέσμους καὶ ἔρωτας γρόνϑῳ. 
ὑπ᾽ 
ὑπάρχων Θερσίτου, χολωϑεὶς 
ἑλχύσας τὴν Πενϑεσίλειαν δἐς 

1000 πεϑηχομόρφῳ᾽" ὑττὸ 
«Αἰτωλοῦ πιϑήχειον μόρφωσιν 

() ἔχοντος λέγει δὲ | τοῦ Θερσί- 

80 του ]. 5 

φϑόρον πότμον ἀντὶ τοῦ 8 

ΡΡΙ φϑαρτιχὸν ϑάνατον | 8555] τῷ 
φοινιχῷ κατασχευάσει δόρατι; 

αὐτοῦ πιληγεὶς ἀναιρεῖται. 

τὸν Σχάμανδρον ἔρριψεν [. 

1000 πεϑηχομόρφῳ᾽ τ 

δυσμόρφῳ Θερσίτῃ" πίέϑηκχος 
γὰρ καὶ ἡ μιμὼ καὶ ὃ λεγό- 
μενος παρ᾽ ἰδιώταις ἀρχοῖ- 
ζεαγός. 

1001 τράφηξ δέ ἐστι χυρίως 
ἡ πλατεῖα σανίς, ἔνϑα τοὺς 

γεοζύμους ἄρτους τιϑέασι. 

10. 140 Ηΐπο κονδύλῳ οἱ ἔλεγε 56}0]. ὅορῃ. τϑᾶᾷ. 
24 ἀνεψιὸς ὃ γ2 18 ἀντιμαχεσάμενος 17 

, 

11 180. ἱπᾷ. 
84 φοινικῷ οἵ. δ01 1080} 

Ι Διομήδης δὲ ἀνεψιαδὸς αυΐπι. 1769. 
ἕνεχα τούτου [ ἐκ τοῦ ποδὸς "Μαϊ].1.1. 

ῬΆΪ. 445ὃϑ 

1718 

1.1. ὅΑρ. ἢ 
6Ρ. δὲ ἢ 

Κ5' 041 
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τῷ ἀπὸ ξύλου τμηϑέντι 5 φο-[ἰτετμημένῳ χαὶ συγχοπέντι 
γευϑεὶς ὃ Αἰτωλὸς ἤγουν ὁ 
Θερσίτης 55. 

αὐτῷ τῷ Θερσίτῃ ἐν τρά- 

φηκι καὶ ἀκοντίῳ φονιχῷ. 
Ρετράφηχι τετμημένῳ τῷ τράφηχι 5 ἤγουν τῷ |, δόρατι |: 555 
(Φ) τῷ ἐπὶ φόνον καὶ πότμον ἀπὸ τοῦ βλαστήσαντος αὐτὸ | χο- 
θ 

10 

1ὅ 

2 

σεέντι [. 58 

1002 ὃ Κρότων {πόλις ᾿Ιταλίας. ϑίορι. 8815 Κροτω- 
γιᾶται δ᾽ εἴπομεν ὅτι ὑστέροις χρόνοις ποτὲ οἱ Κροτω- 

νιᾶται ἐπιστρατεύσαντες τῇ Κλήτῃ πόλει ταύτην πορϑοῦσι 
χαὶ τὴν τότε βασιλεύουσαν Κλήτην ἀνεῖλον τὴν ὑστέραν 
(311.,). Ὁ 

1008 ᾿“μαζόνος κόρην λέγει τὴν Κλήτην, οὐ τὴν 
ϑῆσσαν τῆς Πενϑεσιλείας, ἀλλὰ τὴν ἐσχάτην μετὰ γενεὰς 

πολλάς. 555 854 

100 πολλοὶ δὲ" πολλοὶ δὲ πρόσϑε χαὶ ] πρότερον] 

τὴν γαῖαν τοῖς ὀδοῦσι δάχοιεν τουτέστιν ἐπὶ πρόσωπα 
πέσοιεν ἐκ κείνης καὶ ἐξ ἐχείνης πρηνιχϑέντες συγχο- 

πέντες χαὶ ἀναιρεϑέντες οὐδ᾽ ἄτερ πόνων | οὐδὲ χωρὶς 

χόπων  διαρραίσουσι χαὶ πορϑήσουσι τὰς πόλεις δηλο- 
γότι τῆς Κλήτης ] οἱ γόνοι τῆς ἀαυρήτης ἤτοι οἱ Κρο- 
τωνιᾶται [. “Δαύρη γὰρ πόλις Κρότωνος, ἀτπτὸ 51Ὁ 

1007 “αυρήτη ς᾽ “αυρήτη 
ϑυγάτηρ “Ἰαχινίου, ἀφ᾽ οὗ τὸ 
ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἀχρωτήριον. αὕτη 
ἐγαμήϑη Κρότωνι, ἀφ᾽ οὗ ἡ 
πόλις Κροτώνη. Παυρήτης 
δὲ γόνοι 1 οἱ Κροτωνιᾶται ]. 

5858 

«“Ἰαύρης ϑυγατρὸς “Ιαχιγίου, 
ἀφ᾽ οὗ “ακίνιον ἐχλήϑη καὶ 
τὸ ἐν Ἰταλίᾳ ἀχρωτήριον. αὖὕ- 
τη δὲ ἡ “αὐύρη γυνὴ ἦν Κρό- 
τωγος, ἀφ᾽ οὗ χαὶ πόλις Κρό- 
των. 

1008 οἱ δ᾽ αὖ' ἕτεροι δὲ τὴν Τέρειναν | πόλιν ᾿[τα- 

λέας | χατοικήσουσιν | ἐν ] πλάνῃ πικρᾷ | ταλαιπωρούμενοι, 
ἔνϑα περὶ τὴν Τέρειναν μυδεύει χαὶ ἀρδεύει τὴν γῆν ὁ 
᾿Ωκχίναρος ποταμὸς (129) ἐκβρίάσσων χαὶ ῥέων ὕδωρ φοῖς- 
βον χαὶ | καϑαρόν |. 

24 ἀκρωτήριον 50}. ΤΏΘΟΟΥ. ΤΥ 82 

19 τοὺς πύργους 11 81 κυδαένει ὃ γῶ 

Ρ 

1ΠΥΓ. 96 



10 

ἿΡ 

1 

20 

20 
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1011 τὸν δ᾽ αὖ' καὶ ὃ ποι- 
ητὴς λέγει ἐν τῷ Καταλόγῳ 
περὶ τοῦ Νιρέως Νιρεὺς αὖ 
“«“ἐσύμηϑεν ἄγε τρεῖς νῆ- 

ας ἐίσας, Νιρεὺς ὃς χάλ- 

λιστος 88) ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον 
ἦλϑεν μετ᾽ ἀμύμονα Πη- 
λεέωνα (Β 671)" εὐειδῇ γὰρ 
αὐτόν φησιν Ὅμηρος τῶν ἀλ- 
λων Ἑλλήνων γενέσϑαι ττλὴν 
μόνου τοῦ ᾿Αχιλλέως. 58 

1012 Τυκορμαΐίων᾽" ] .4υ- 
χύόρμας ποταμὸς Αἰτωλίας, ὃς 
ὕστερον Εὔηνος | 858) προσηγο- 
οεύϑη 8. ὃ Αυχόρμας ποτα- 
μὸς (Αἰτωλίας, ὅν τινες Ἐὖὔ- 
ηγόν φασιν. ϑύθρῃ. 

1018 ὃ δὲ Θόας Αἰτωλός, 
ὥς φησι χαὶ Ὅμηρος τὸν δὲ 
Θόας Αἰτωλός (4 521). 
στρατηλάτην δὲ [ τὸν Θόαν- 
τα ἦν δὲ ᾿Ανδραίμονος καὶ 
Γόργης] τῆς Οἰνέως παῖς" σῦν 
δὲ ὡς χαὶ Ὅμηρος συὶ ἔκε- 
λος ἀλκήν (Ρ 281). 

1014 τῇ μὲν Ζίβυσσαν 
Ι πρῶτον | γὰρ περὶ Αἀιβύην 
58) σελαγηϑέντες 855) ἄμφω ὕστε- 

ρον ἦλθον χαὶ κατῴχησαν εἰς 
Ἰταλίαν 88) χαὶ χτίσαντες ττό- 

λιν ἐβασίλευον ἐν αὐτῇ. | 58 

τὸν δὲ Νιρέα τοῦ Χαρόπου Β 612 
χαὶ ᾿4γλαΐας υἱὸν [ τὸν δεύ- 
τερον ὄντα πρὸς χάλλος τοῦ 
“Τχιλέως χαὶ τὸν Θόαντα τὸν 
Ἀνδραίμονος χαὶ Γόργης τῆς 

Οἰνέως ϑυγατρὸς παῖδα, τὸν 
ἀπτὸ τοῦ “υχόρμου τοῦ χαὶ 
Ηὐήνου ποταμοῦ Αἰτωλίας 
ὑπάρχοντα ὑπ ὦ 

πῆ μὲν ὃ βορρᾶς πνέων εἰς 
τὴν Διβύην ἄξει, ἐκ δὲ 4ι- 
βύης πάλιν ἀντιπνέων ὃ νό- 
τος ἄξει εἰς ᾿“ργυρίννους καὶ 

εἰς τὰ Κεραύνια ὄρη, ἔνϑα 

οἰχήσουσι περὶ τὸ “αχμώ- 

γιον ὄρος καὶ τὸν Αἴαντα ποταμόν. 

12 ΑΡ. ὈΪΌ1.1 60 (6. ΒΡ 1 581) 

8 αὖ ν. [λιᾶνν. 8. Ἰ. 

290 ἀργυρίνους 780 τερον 

10 (Αὐτωλέαςν) Μοῖη. 
᾿ταλέαν ΡτῸ]]. 17 π. 

Ν“ 

20 τὴν 8 21 πρό- 



τ0 

1ὅ 

20 

2 
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δευτερεῖα" ὅτι εὐειδὴς ὁ Νιρεύς, Ὅμηρος ἐν τῇ Βοι- 814. 

ωὠτίᾳ λέγει 86ηᾳ. Β 671---θ7ὅ. Τ 
10:14 “έβυσσαν ψάμμον εἰς τὴν «ΑΙιβύην περιφρα- 

στιχῶς: ἀμμώδης γὰρ ἡ «Αιβύη καὶ ἐχχεχαυμένη ϑάλττει 

ἡλίου. ] τὸ δὲ ψάμος καὶ ἄμος δι᾿ ἑνὸς μα γραπτέον, αἰολι- 
χῶς “μόνον διὰ β΄. 

1018 ποδωτοῖς λίνοις τοῖς {πρὸς τὸν πόδα τοῦ 

ἁρμένου ἐσχάτοις μέρεσι | 555} ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ποδή- 
ρεις ἐχόντων χιτῶνας. 8' ποδωτοῖς σχοινίοις ἢ. Τ 
Θρῇσσαι δὲ αἱ} Θρᾳκιχαὶ | 588) γυναῖχες ] ἀπτὸ τοῦ Θρᾷξ 
βὺ, αἱ τοῦ βορρᾶ" | ἐκ Θράκης | γὰρ πνεῖ ὅ βορρᾶς, ὧς Ὅμηρος 
βορέης καὶ ζέφυρος τώ τε Θρηίχηϑεν ἄητον (1 δ). 

(298:9). 53 ᾿ 
1011 ᾿“ργύρινοι | ἔϑνος Ἠπειρωτιχόν | ὡς Τίμαιος 

χαὶ Θέων χαὶ «“Τυχόφρων. "ΒΊίθρῃ. 

εἰς ᾿Τργυρίνους" 5 ,4ργύρι-] ὃ μὲν ποιητὴς οὗτος χαὶ οἱ 

γοι ᾿ Ηπειρωτιχὸν ἔϑγνος |. 5883] σχολιασταὶ σφάλλονται, ὁ μὲν 
τοὺς ᾿Τργυρίνους ᾿Ἵργυρίννους 

λέγων διὰ τὸ συντιϑέναι τὰ μέτρα, οἱ δὲ ᾿Ηπειρωτιχὸν 
ἔϑνος αὐτοὺς λέγουσιν οὐχ εἰδότες" τὸ γὰρ ᾿Αργύριον πο- 
λέχνη Σικελίας ἐστίν, ὅϑεν ἦν ὃ συγγραφεὺς Διόδωρος, εἰ 
μή ττου οὐδ᾽ αὐτὸς τὴν. ἑαυτοῦ πατρίδα ἐγίνωσχεν ὅπως 
χαλοῖτο ([ 4. τὰ δὲ Κεραύνια 5585 80 ἀγτιχρύ εἰσι 8 τῆς 

Σικελίας 1 ὄρη | 5538 ἔσχατα Ἠπείρου 1 558᾽ τινὲς δὲ 55556 τὰ 
Κεραύνια 588 ὄρη ᾿Ιταλίας. 55555 

1020 (Ἡυλάκων ὅροις" δ᾽) ἡ τοῦ Πίνδου ὄρους ἄχρα 

«“αχμωνία χαλεῖται [ ἀφ᾽ ἧς πολλοὶ ποταμοὶ χατέρχονται, 
ὅϑεν χαὶ ὁ Αἴας ποταμὸς χατέρχεται. 5555}58 

1021 Κρᾶϑις" τὸ ἑξῆς] τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ὁ Κρᾶϑις 

Κρᾶϑις δὲ γείτων χῶρος] δὲ χῶρος δέξεται αὐτοὺς 
συνοίχους αὐτοὺς δέξεταιϊσυνοίχους ὁ γείτων ταῖς 

Κόλχων Πόλαις ἠδὲ υ-ἸΠόλαις τῶν Κόλχων χαὶ 

λάκων ὅροες. 58) τοῖς τῶν ἩΠυλάχων ὅροις. 

2 (611) δ᾽ αὖ σύμηϑεν 14 ᾿Αργυρῖνοι ἴρβαμι ϑύθΡ μη μη ΘΟΙΤΡΘΠΒ 

Μεῖη. 16 κ᾿ “ργυρῖνοι 20 ᾿“ργύριον υὖ αἰϊααοί οοαά. Ὠϊοᾶ. 
24 Σικελέας Ῥτοῖῦ!. 11 2 Ἰταλίας ἴθ. 26 ἡ -- φοβῦ ὅροις 88 Διοίου 
Β0ΠΟ 1 Ηθοδίαθαβ ἐν πρώτῳ οβῦ ϑύθρῃι. Δάκμω» ϑίγα. ὙΠ ὅ8. Ῥ1Ὸ]}. 17. 

21 Ἐ' Λάκμων 28 ὅϑεν | σὺν αὐτοῖς δὲ α Ὁ οἴη.6 κατέρχεταε 01. 7' 

οὗ, ΕΟ 248:9 
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ἄλλως. ὁ δὲ γείτων χῶρος] ὁ Κρᾶϑις δὲ ὃ γείτων 

χαὶ ποταμὸς ὃ Κρᾶϑις ἐν͵]τοῦ ΑἸαντὸς ποταμοῦ χαὶ ὃ 

τοῖς ὅροις τῶν Πυλάχων χῶρος ὁ γείτων τοῖς ὅροις 

4 χαὶ ἐν Πόλῃ οὕτως ὠνομασ-] χαὶ δὁροϑεσίοις τῶν Πυλά- 
ΤΡ μένῃ 1 πόλει τῇ ὑπὸ Κόλχωνήίχων δέξεται συνοίχους 

Ρ χτισϑείσῃ ] συνοίκους δέ-]ἐν ] ταῖς πόλεσι ταῖς ὑπὸ Ῥ 
ξεται] τοὺς [ ἐχνευτὰς χαὶ] Κόλχων χτισϑείσαις ] χαλου- 
διώχτας τῆς ϑυγατρὸς  Αἰή-μέναις δὲ Πόλαις | ταῖς χτι- 

του ηδείας. 5 σϑείσαις ὑπὸ Κόλχων | ποί- 
ων; οὗς ψηλαφητὰς ἔστειλε τῆς ἑαυτοῦ ϑυγατρὸς Ἰἤη- 
δείας ὁ Αἰήτης ὁ βαρὺς ἡγεμὼν τῆς Αἴας 1 πόλεως τῆς 
Κορίνϑου τε] Αἰήτης ] ὅ ἀνὴρ | τῆς Εἰδυέας" Εἰδυῖα γὰρ 
ἦν ἡ μήτηρ ἸΠηδείας" τὴν νυμφαγωγὸν | ναῦν ἤγουν τὴν 
«Ἵργὼ 1 ϑηρώμενος καὶ ἀναζητῶν, οἵτινες Κόλχοι ] χατῴκη- 

1 σαν ] πλησίον ΖΦ τζηροῦ ποταμοῦ παραρρέοντος τὰς Πόλας. 
Ι Κρᾶϑις ποταμὸς ᾿Ιταλίας ] τῶν λουομένων πυρσαίνων τὰς Ῥ ἰτ. ΒΒΕρ, 

χαίτας, καϑάτε Ἡσίγονος ὅ ἱστοριχός φησι Σωτίων τε καὶ 
᾿Αγαϑοσθϑένης οἱ φιλόσοφοι χαὶ Εὐριτείδης ὃ τραγιχὸς οὗ- 
τωσὲ λέγων ἃν ὑγραίνει χαλλιστεύων ὃ ξανϑὰν χαί- 

20. ταν πυρσαίνων Κρᾶϑις (Ττο. 220). Πύλαχες ἔϑνος 

Ἠπειρωτιχόν. Χϑίορῃ. υλάκων ὅροις" | " ἸΠύλαχες ἔϑνος 
᾿Ιλλυριχόν 1 54 φασί τινες Ἐ Ὑ. 

1022 Πόλαι δὲ πόλις Ἤπείρου ὑπὸ Κόλχων χτισϑεῖσα 
τῶν χαταδιωξάντων τὴν ῆήδειαν χαὶ μὴ χαταλαβόντων αὖ- 
τὴν χαὶ διὰ φόβον 58584 Αἰήτου 5. ἐνταῦϑα χατοιχησάντων 
χαὶ χτισάγτων τὴν πόλιν, ἧτις τῇ Κολχέδι φωνῇ Πόλαι χκα- 
λεῖται σημαένοντος τοῦ ὀνόματος τοὺς φυγάδας, ὥς φησι 

Καλλίμαχος (ἴν. 104). 558 5 
29 1022 Πόλα πόλις ᾿Ιλλυρίας. ϑίθρῃ. 
Φ) 1028 μαστῆρας (οὕς | οὕςτινας, δδ, πόσις καὶ ἀνὴρ 

1 ςὉ 

τῷ σι 

1. ἄλλως --- νοϑῦ Καλλίμαχος 28 10 “ταλέας Ῥτο]!. 1.1. 11. ἡσέο- 

δος ὃ γ2 ἫἩσίγονος ἰίοτη Ηϊδβί. 1 469 ΥΠ 644 » 7σέγονος Τηγ. ἀρυᾶ ἘΠ6- 

δ᾽ ΘΠ ᾿πυθηἶβθθ ΠῸῸ ὑπ] ΔὉ ΙΒΟΡΌΠΟ οχ Ηϊϑί, 1. Ἰ. θ᾽ ποῖ, οθίθτοβ 

αἱ Ηἰδι. ΝΠ θ44 ἴῃ οοπδουίίατη Δαἀαϊαϊΐ 18 φιλόσοφοι οΥΘα συ] πη οἱ 56 

Ῥταθουϊῦ Υ͵οβῦ. Ραγ. 1, 26 τὴ» ο!.8 21 τῶν φυγάδων 888 φυγάδα α ὃ γ3 

φυγάδας γῖ 29 οἵ, Πόλῃ 4 ἵταῖς πόλεσιν οἰ Πόλαις Ῥ (μἶπο 60) 6 28 
Ἰλλυρέας “τοοῖϊιιβ Βουρβιββοῦ Ἰστρίας Μρίῃ. ΠΙγτίαθ ἰᾷθπι ἐγαοίαβ αϊ- 

Οἰὔα ΒΌΡΥ. 22. 318; 
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τῆς Εἰδυίας διώχτας ϑυγατρὸς αὐτοῦ ἤϊηδείας ἀπ έστει- 

Ρλεν].5 μαστῆρας | διώχτας Ϊ ἀπὸ τοῦ μαστεύω. 55 5855 
Εἰδυῖα δὲ ὄνομα κύριον τῆς] " Εἰδυίας 1 τῆς ᾿Ωχεανοῦ ϑὺυ- Αρ.Ὀ101.1129 
|.4ἰήτου γυναιχός |. 589 γατρός, οὗ Πἠδεια] καὶ ἌἽψυρ- τν. 182 

ὄ τοῦιν 
Ἐρ ἄλλως. 5 οὕστινας Κόλχους δ᾽ ἡ δὲ σύνταξις" οὕστινας τοὺς 

βαρὺς βασιλεὺς τῆς Αἴας 585) Κόλχους ὅ βαρὺς βασιλεὺς 

πόλεως 5 χαὶ τῆς Κορίνϑου τῆς Κορίνϑου Αἰήτης, ὁ πόσις 

58 ,αίιήτης 85 χαὶ ἀνὴρ τῆς]τῆς Εἰδυίας, ἀπέστειλε τὴν 
1τ0ὺ Εἰδυίας 58) διώχτας τῆς ϑυ-] ϑυγατέρα αὐτοῦ Πήδειαν διώ- 

γατρὸς αὐτοῦ 5 ἀπέστειλε 555] ξαντας. 
τὴν νυμφαγωγὸν τρόπιν ἤγουν τὴν ““ργὼ ἀγρεῦσαι ϑέλων ]. 5 

Ῥ 1024 ἴα | πόλις Κολχίδος | 585 
() καὶ Κόρινϑος | (ὁμοίως | ὁμώ-} Κόρινϑος δὲ πόλις Πελοττον- 

16 νυμος τῇ ἐν Πελοττοννήσῳ Κο-] νήσου, ὧν ἀμφοτέρων ἄρχοντα 
ρένϑῳ. 8 λέγει τὸν Αἰήτην, ὥσπερ χαὶ 
Εὔμηλος ὁ ποιητής, οὗ τὰ ἔπη ἐν τοῖς ὄπισϑεν εἰρήχειν χαὶ 
πᾶσαν τὴν ἱστορίαν (802), ὅτε Ἥλιος Αἰήτῃ καὶ ᾿Α λωεῖ 
Ἐγοῖς ἢ παισὶ τὴν ἀρχὴν διενείματο. καὶ τὴν μὲν ᾿Αρχαδίαν 

20 ᾿«λωεῖ δέδωχε, τὴν δὲ Κόρινϑον ΑἸἰήτῃ, ὃς οὐχ ἀρεσϑεὶς τῇ 
τῆς Κορίνϑου βασιλείᾳ ἦλϑεν εἰς Κολχίδα, τὴν δὲ Κορίνϑου 
ἀρχὴν Βούνῳ “Ἑρμοῦ υἱῷ παρέδωχε φυλάσσειν, ἕως οὗ ἢ αὐ- 
τὸς ἢ ἐξ αὐτοῦ τις ἔλϑῃ ἐν Κορίνϑῳ. 

1028 γυμφαγωγὸν τρόπιν" τρότις λέγεται τὸ ὕπο- ἘΔ 5861 
2 χάτω τῆς νηὸς ξύλον.] ὃ χαὶ στεῖρα χαλεῖται ὡς στερεώτερον ἴν. 51055. 

τῶν λοιπῶν χαὶ συνέχον τὰ πάντα. 
τὴν νυμφαγωγὸν (τρό-νῦν δὲ τρόπιν τὸ ὅλον πλοῖ- 
πεν} ἀπὸ μέρους τὴν ᾿ΑΙργὼ } ον τὴν ᾿Αργὼ λέγει ἀπὸ μέρους 
[ 58) πᾶσαν 5" τὸ πᾶν" 

80) γυμφαγωγὸν δὲ 555854 εἶπτεν αὐτὴν 5) 5 διότι νύμφην οὖσαν 

τὴν Πήἠδειαν σὺν τῷ ᾿Ιάσονι ἐχόμισεν εἰς ᾿Ιωλκόν 5558΄. αὕτη 
γὰρ φαρμαχεύσασα τὸν δράχοντα τὸν τηροῦντα τὸ χρυσοῦν 

δέρμα ἔλαβεν αὐτό" χαὶ τοὺς ταύρους δὲ ϑέλξασα τοὺς 

πυριτενόους ζεῦξαι ᾿Ιάσονα ποιήσασα λαβὼν αὐτὴν ᾿Ιάσων, 

8ῦ ἐπειδὴ ὅρχοις ἐξησφαλίσατο μὴ ἐᾶσαι, χαὶ ἐπὶ τὴν ᾿«ργὼ 
ἀδελφὸν βιβάσας φεύγει. 53 

4 ϑυγατρὸς 8 100 »ἐ διώξοντας 11 αὐτῆς 12 πόρτεν 
14 κορένϑου 
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1020 “Ζέζηρος ποταμὸς ᾿Ιλλυρίδος, ἔσως ἀπὸ τοῦ δίζη- 
Ῥσϑαι τὴν Πήδειαν ὀνομασϑείς. “ϑίορι. [ ποταμοῦ 1 παρὰ 

ὃ 

(Ρ) Ἰταλίας" ταύτῃ δὲ | νῆσος 1 παράκειται ἤϊελίτη 

ταῖς Πόλαις ἰ.1. 5858 “Διζηρὸς 1 ποταμὸς 1 πλησίον Πολῶν 53 
πόλεως τῆς ὑπὸ Κόλχων χτισϑείσης ἢ (8165). 

1027 ἄλλοι δὲ" ᾿Οϑρωνὸς νῆσος μεταξὺ Ηπείρου χαὶ 
τ ΜΕ 

Ρ προβέβληται τοῦ Παχύνου 1 ἀχρωτηρίου τῆς Σικελίας | ἡ δὲ 

10 

1 

20 

Οϑρωνὸς ] πρὸς τῷ στόματι τοῦ ᾿ΑἸδρίου | 5855, πελάγους 
ἐστὶ χεχολλημένη 5880, Ἰελίτη ] νῆσος μεταξὺ Ἠπείρου καὶ 
Ἰταλίας [. ϑίορῃ. Οϑρωνός --- οἱ δὲ νῆσον πρὸς νότον Σιχε- 

λίας. “Βίρρῃ. 

1029 Πάχυνος | ἀχρωτήριον Σιχελίας ]. ϑίθρι!ι. Ὁ Σιχανία --- 

Ι] ποταμὸς | Σιχαγνὸς ὥς φησιν ᾿Α΄πολλόδωρος. ϑῖθρμ. 

1080 τοῦ Σισυφείου" εἶπτον τοῦ ᾽Οδυσσέως. τὴν 
᾿Οδύσσειά ἐστιν ἄχρα χαλου- 
μένη [ τελησίον Παχύνου ] ἔνϑα 
ὃ ᾿Οδυσσεὺς δειματούμενος 
χαϑ᾽ ὕπνους ἱδρύσατο ἱερὸν 
Ἑχάτης ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν ἄχραν 
καλέσας ᾿Οδύσσειαν" ἀνέστησε 

ἱστορίαν τὴν τοῦ Σισύφου... 

τινὲς γὰρ Σισύφου παῖδα 
γενεαλογοῦσι τὸν ᾿Οδυσσέα 
(1886). περὶ δὲ τοῦ λεγομένου 
᾿Οδυσσείου ἀχρωτηρίου τῆς 
Σιχελίας λεχτέον᾽ ἀνϑ᾽ ὧν ὁ 

δὲ χαὶ χεγνοτάφιον ἐχεῖσε. Σι-} Οδυσσεὺς ἐν Χερονήσῳ πρῶ- 
συφείου οὖν ] τοῦ Ὀδυσσέως Ἴτον ἀπήρξατο βάλλειν λέϑοις 
τινὲς γὰρ αὐτὸν Σισύφου γε-) τὴν “Εχάβην, ἐν Σικελίᾳ πελα- 
γεαλογοῦσι |. 589 γώμενος χαϑ᾽ ὕπνους ἐδειμα- 

1 “Ἰίζηρος 6 δοορηΐα Ηδν. 1 1971 Μοίη. δὰ ϑβίθρῃ. 1. 1. 8 πύλαις 

ὅ ἄλλοι δὲ } μελέτην νῆσον δὲ 1 μελέτην νῆσον 85 τη] απ ΠΟΟ 

ΒοῃοΠοη ἐγϑοίαγιηῦ βοῃθοι Να5. ΒΗ. 1. 1. 462 πού. ΥΥ]]. ἱπᾶ. Ἰϑοῦί, ΟὙΎΡΒ. 
1888 Ρ. 12 ροβίγθιηο β'θῃθ αἴβ8. 5680]. 1902 Ῥ. 12. Ηδθο ἔϑιθ δ᾽! αυσδηᾶο 
οἶπβ βρθοῖθβ ἐπουῖϊῦ Ὁ ϑρωνός νῆσος μεταξὺ Ἠπείρου καὶ ᾿Ιταλέας" ταύτῃ 
δὲ νῆσος παράκειται Μελέτη ((κατὰ Δυκόφρονα δὲν Ὀϑρωνὸς νῆσός ἔστε 

πρὸς νότον Σικελίας (ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἐπιφερομένου ἣν πέρεξ κλύδων 

Σικανὸς προσμάσσεται. ἔστι μὲν οὖν ἑτέρα Μελέτη), ἥτις προβέβλη- 

ταε τοῦ Παχύνου ἀκρωτηρέου Σικελέας, ἡ δὲ Ὀϑρωνὸς {περὶ ᾿Ιταλίαν ἘΣ 

πρὸς τῷ στόματι τοῦ ᾿Αδρίου θ μελετέψη 838 οἵ. ῬίοΟΙ. σθορτ. Π| 16 (117).4 

Μελιτένη νῆσος. ἴῃ Ῥτοιηρύα βου] 8. παρὸ ἔοστηδ νἱαθίαι ἔπ]8556: Υ. 1. ΒίΘΡἢ. 

Ὀϑρωνός 80. ᾿πᾷ. γι. Ἰ ἡ -- ᾿Αδρίου οἵα. γ. ἑΧ8 ἐν 58 
12 Σικανέα --- ΟἸΠΠΘΒ βοϊθοῦ ΤΏΘΟ γϑίϊομθβθ ΟἿ] ΘῸ ῬΓΟΙΏΘΙΘ, αὖ πη8 1 

οἰραΐ οἵ. 828. 9256. 1021 

5. 1181 



ὃ 

Ρ 

ΣΧΟΛΔΙᾺ μ᾿ 8.8 

τοῦτο, ἀνϑ᾽ οὗ ἱερὸν “Εχάτης ἐδείματο καὶ χενοτάφιον ᾿Ἐχά- 
βης, ὅτι ἡ Ἑχάτη φαντασμάτων αἰτία φοβερά | χαλκχότεους ἔβορῃ ΕἸ.491 
οὖσα | καὶ ὀφιώδης | χαὶ τερατώδης καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ 
ἀχρωτήριον Ὀδύσσειαν ἄχραν ἐχάλεσε Τ' Κάχραν χαλουμένην 
πρὶν 586 ἔδπερ ἐστὶ πλησίον τοῦ ]αχύνου. Τ' τὸ δὲ ἑξῆς 
οὕτως" τοῦ ᾿Οδυσσέως τὴν ἄχραν τὴν ὑστέρῳ χρόνῳ μέλλου- 
σαν χαλεῖσϑαι ᾿Οδύσσειαν ἢ. 589 5 

1051 λεέπει (ἡ περί ἥντινα ] τῷ | μετὰ ταῦτα | χρόνῳ [5 
Ρ1029 περιγράφων χαὶ περιορίζων | 586 ἀντὶ τοῦ | περιγράφων ] 

(Ρ) καὶ [περιεξιλούμενος | αὐτὴν ὑπὸ τούτων. 5 
᾿ 

20 

2 

8ῦ 

1084 π:ατττοχτόνος"} Ἐλε-] Ἐλεφήνωρ 1 ὅ Χαλκχώδοντος 
φήνωρ ἀνελὼν τὸν ἑαυτοῦ τάτι- ᾿ παῖς χαὶ 1 Π]ελανίππης Τ' 
σον “ἄβαντα | ἄχων 588 Αβαντα τὸν ἑαυτοῦ ττάτττον 

Ι οὗ γυνὴ ᾿4γλαΐα 1 ἰδὼν ἀμε- 
λῶς χειραγωγούμενον παρ᾽ οὐ- 
χέτου ἀφεὶς ῥάβδον ἐπὶ τὸν 
οἰχέτην | ἀνεῖλε τὸν πάππον 
αὐτοῦ χαὶ διὰ τοῦτο 

φυγῇ χατεδιχάσϑη. ἐπιστάσης δὲ τῆς ἐπὶ Ἴλιον στρατείας 
ἦλϑε χαὶ 555 5 

στὰς ἐπί τινος πέτρας πρὸς ἔξωϑεν τῆς πατρίδος αὐτοῦ 

τῆς πατρίδος αὐτοῦ --- οὐ γὰρ] Εὐβοίας ἤτοι τῆς Εὐρίπου 
ἦν αὐτῷ ϑεμιτὸν ψαῦσαι τῆς ἱστὰς ἐπὶ ττέτρας συνεχάλεσε 
γῆς -- ἐλάλησεν πρὸς τὸν λαὸν τὸν λαόν: οὐ γὰρ ἦν ϑέμις 
περὶ τῆς στρατείας χαὶ οὕτως ἰ αὐτῷ διὰ τὸν φόνον ἐπιβῆναι 

ἐπὶ Ἴλιον ἦλϑεν. 558 τῆς πατρίδος. οὕτω γοῦν συγ- 
χαλεσάμενος τὸν λαὸν χαὶ αὐτὸς στρατεύει καὶ ἐλϑὼν ἐν 
Τροίᾳ ἀναιρεῖται ὑπὸ τοῦ ᾿“γήνορος. ] μετὰ δὲ τὴν Τρωι- 
κὴν ἅλωσιν οἱ τοῦ Ἐλεφήνορος περὶ τὸν ᾿Ιόνιον ἐχριφέντες 
ᾧχησαν περὶ ᾿ΑἽ΄πολλωνίαν τῆς ᾿Ηπείρου (2939). [ οὗτος δ᾽ 
ἀνεστᾷ τοὺς τεϑνηχότας λόγοις γράφων Ὀϑρωνοὺς χαὶ μετοι- 
χήσεις πάλιν φόβῳ δραχόντων εἰς ᾿Α'μαντίαν στόλιν. Τ' ἐμετὰ 
οὖν τὴν 5855 τῆς Τροίας Τ' ἅλωσιν ἦλϑεν εἰς Οϑρωνὸν χαὶ χα- 

τοιχήσας ἐχεῖσε τιάλιν μετανάστης ἐγένετο ἐχεῖϑεν εἰς ᾿4μαν- 

τίαν" ὄφις γὰρ δραχοντοειδὴς αὐτοὺς ἠνάγχασεν, μεταναστῆ- 
γαι" 55554 χαὶ φυγεῖν ἀπὸ τοῦ τόπου ἐχείνου 5358. χαὶ ταῦτα 

1 ἱδρύσατο [1 4 ἌἌκραν Μιιοῖϊ. ὁ Μάκραν 19 »  ρυγὴν ὃ 
21 πρὸ Υ 22υ τοῦ Π 2129 οἵ. 294, 80 οὗτος --- πόλεν: ὙΘΥΒῸΒ 

Ἔβοι, Ἂν. 1 
1914) Οτρβ. 
Ατρ. 976 

ΑΡ. 6Ρ. 8:: 

10. ΠῚ 24 
ἤροῃ, Ὁ Β662 

ἔν, ΑΡ. (θρ. 
θ:59) 
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μέν φησιν ὅ “υχόφρων" Τ' ἰστέον ὅτι 5 Ὅμηρος τὸν ἜἜλε- 
φήνορα ἀναιρεῖ ὑττὸ ᾿“γήνορος ἐν 4΄ τῆς ᾿Ιλιάδος (4671) 584. 
οὗτος δέ φησι μετὰ τὴν 888 ᾿Ιλίου 85 ἅλωσιν πλανηϑῆναι 
αὐτόν. 858) ᾿Αμαντες" οἱ περὶ ᾿Ελεφήνορα μετὰ Τροίας 

ὅ ἅλωσιν .... διέβησαν εἰς τὴν Ἤπειρον χαὶ ᾧχησαν περὶ τὰ 
Κεραύνια ὄρη. Ἐδξ (ΕΜ 7054) 

1057 δήτρας πολίταις" λόγους ἐρεῖ τοῖς πολίταις 

τῆς χέρσου τῆς πατριχῆς ἤτοι τοῖς Εὐβοεῦσι. λόγους ποτα- 

πούς; στρατοπλώτους γαὶ παραχελευομένους τιλέειν τὸν 

10 στρατὸν πρὸς Τροίαν. Τ' 

Ῥ 1088 οὐ γὰρ ἂν φονῆ ποσὶν" ] νόμος γὰρ ἦν τοῖς 
ἀρχαίοις τὸν ἐργασάμενον φόνον φεύγειν ἐνιαυτὸν ὅλον | μὴ 
ψαύοντα τῆς πατρίδος. 5858: φονῆ δὲ τὸν φονέα" 5555, 
χαὶ Ὅμηρος ἐπὶ Τυδῆ στεῖλαν (4 384) ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τὸν 

15 Τυδέα 8 ᾿χατὰ συναίρεσιν ἀττιχήν". οὐ γὰρ ἂν ἐάσῃ 
τὸν φονέα ἡ τάρροϑος καὶ ἔχδιχος τῆς δίκης σχύλαξ ἡ 

Τελφουσία καὶ [᾿Α«ρχαδικὴ ἤγουν ἡ Ἐριννὺς 1 ἡ ναέου σα ἰαῖν."56 
ἀμφὶ τὰ ῥεῖϑρα τοῦ Ἰάδωνος | ποταμοῦ | --- οὐχ ἐάσῃ Ῥ 

τὸν φονέα τί ποιῆσαι; ψαῦσαι ποσὶ τῆς χέρσου τῆς 
20) πατρώας μὴ πεφευγότα τὸν μέγαν! πλειῶνα καὶ ἵν 

χρόνον. ἢ τὸ χέρσου πατρώας συναχτέον, ὡς εἶπον 
πρώην" τοῖς πολίταις τῆς χέρσου τῆς πατρώας χαὶ 

ἀπὸ χοινοῦ τοῦτο εἰς τὸ ψαῦσαι ποσὶ τῆς χέρσου τῆς 

σχπατρώας. 

2 1040 “Ζέκης ἐάσει ἡ Ἐρινὺς ἡ τῆς 4ίχης βοηϑός. | 558 
Τέλφουσα [ πόλις ἐν᾿ ἀρχαδίᾳ | ϑίθρ!. 55Ὁ85: ἀπὸ νύμφης 

λεγομένης Τελφούσης, ϑυγατρὸς “άδωνος “ϑίερῃ. [ ἔνϑα ἡ 
Ἐρινὺς τιμᾶται |. 5555 

29 1041 σχύλαξ δὲ ] ἡ ταραχτιχή Ϊ. 55 

1042 ὅϑεν πεφευγὼς [ὅϑεν ἀπὸ ὈΟϑρωνοῦ φυγὼν 

[ὅϑεν ἀπὸ Ὀϑρωνοῦ φυγὼν) τοὺς ὄφεις  χατὰ τοῦτον ὅ 
τοὺς ὄφεις ὅ ᾿Ἑλεφήνωρ ἦλϑεν) πρὶν ϑανὼν ᾿Ελεφήνωρ κατ᾽ 

1 τὸν --- ἀναιρεῖ | λέγεε παραδοϑῆναε αὐτὸν 83 ἀναιρεϑῆναέί φησε τὸν 

᾿ἘΕλεφήνορα Τ' 4 Ἄμαντες --- Ῥγ0]]. 19 ὅ ἰδ0. ἱπᾶ.. Ποϊέχ. (4βαν- 

τος ἡγουμένσυ) Καὶϊδ. 21 συντακτέον γ2 2ὅ ἐάσῃ 53 20 τελ- 
φουσέα δὲ 8838, πόλιες ροβϑῦ ᾿ἀρκαδέᾳ 883 84 ἐν οἵη. ϑέορι. ἀρκα- 
δίας δίορῆ. 81 ὅϑεν ὁ 8 82 ὁ ΟΠ. 8 



τ 

80 

5 ΧΌΛΔΙΑ 

δἐὲς. τὴν ᾿Ἵμαντίαν ἐξ αὐτοῦ 
χληϑεῖσαν χαὶ ἀντὶ τῶν ᾿48ἀν- 
των “ἅμαντες προσηγορεύϑη.- 
σαν]. 859 ὁ Σεξτίων δὲ ἐν ὕττο- 
μνήματι “υχόφρονος λέγει ὅτι 
ἌἌμαντες ἐχλήϑησαν ἀντὶ Αβάν- 
των. Ἐξ (ΕΜ 7050). 

8521 

ἐμὲ δὲ νῦν ὡς ζῶν Ὑ ἦλϑεν 
εἰς τὴν ᾿ΑΙμαντίαν ἐξ αὐτοῦ 
χληϑεῖσαν, ὅϑεν χαὶ οἱ ἐν αὐ- 

τῇ οἰχοῦντες ἀντὶὲ τῶν ᾿Α41βάν- 
των “άμαντες | μετωνομάσϑη- 
σαν |.  ᾿Αμαντία δὲ τιόλις 
Ἠπείρου 1 “χαὶ (1044) ἁ4τιν- 
τᾶνες ἔϑνος Ἠπειρωτιχόν." ] 

1047 ὁ δ᾽ Αὐσονίων᾽" περὶ Ποδαλειρίου τοῦ ᾿“σχλη- 
πιάδου ὅ λόγος" φησὶν οὖν ὅτι τεϑνήξεται ἐν Ἰταλίᾳ τελησίον 
τῶν χενοταφίων τοῦ Κάλχαντος τοῦ ὑφ᾽ Ἡρακλέος ἐν "“ργει 
ἀναιρεϑέντος χονδύλῳ. τέϑαττται οὖν ὃ Κάλχας ἐν "Ζργει, 

χενοτάφιον (861. Ῥίπᾶ. Ο ΙΧ 48) δὲ αὐτῷ ἐν Ἰταλίᾳ. ἐνταῦϑα οὖν 

ὃ Ποδαλείριος τέϑατπτται. 5855. ψεύδεται δὲ ὥσττερ καὶ περὶ 
τοῦ πολυτιμωρήτου τούτου Κάλχαντος, ὃν πρὶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ εἶ- 
σεν ὑπὸ τῷ ἐρινεῷ ᾿τεϑάφϑαιΐ (980), νῦν δέ φησι ψευδοτάφιον 
εἶναι τὴν ἐρινεόν αὐτὸν δὲ χεῖσθαι ἐν άργει} ὡς τοὺς μυρίους 

ϑανάτους τούτου τοῦ Κάλχαντος, οὗς ἢ ἀπέϑανεν ἢ ὑττὸ τού- 
του τοῦ “Ιυχόφρονος, ἐάσω. οὕτω γοῦν ψεύδεται χαὶ περὶ 
Ποδαλειρίου λέγων αὐτὸν ἐν ᾿Ιταλίᾳ τελευτῆσαι. ὡς δὲ ὄπι- 
σϑεν “αὐτὸς ἔγραψα  (157130 80815), ἀπὸ Τροίας εἰς Κολοφῶνα 
χεεζοὶ ἦλϑον ᾿ΑἸμφίλοχος, Κάλχας, «εοντεύς, Πολυποίτης 
χαὶ οὗτος ὁ Ποδαλείριοςς. ϑάψαντες δὲ ἐχεῖ τὸν. Κάλχαντα 
τὸν Θέστορος ὑπὸ τοῦ ήόψου ἀνῃρημένον ᾧ προείπομεν 
τρόπῳ (10.) Πολυποίτης χαὶ “Ἰεοντεὺς μετ᾽ ὀλίγον εἰς “Ελ- 
λάδα διεσώϑησαν, ᾿ΑἸμφίλοχος δὲ χατά τινας συγαιρεῖται 

τῷ Μόψῳ τούτῳ περὶ τῆς ἀρχῆς τῆς μαντιχῆς μονομαχήσας 

χατά τινας δὲ εἰς τὴν Ελλάδα ὑποστραφεὶς τὸ ᾿ΑἸμφιλοχιχὸν 
“ἅργος ἔχτισεν (10230) [ ὁ δὲ Ποδαλείριος ὁμοίως εἰς "“ργος 
ὑποστραφεὶς ἐμαντεύετο ἐν 4] ελροῖς, τοῦ χατοιχήσει" χρή- 

σαντος δὲ τοῦ ϑεοῦ οἰχῆσαι πόλιν, οὗ περιέχοντος οὐρανοῦ 
οὐδὲν δεινὸν πείσεται, τῆς Καριχῆς χερονήσου τὸν πέριξ 

1 αὐτῶν οἰκισϑεῖσαν γτ0]}!. 1]. 1. 2 ᾿Αβάντων ΡΤ] ἀκάντων 

8 “Ἄμαντες ΡΤ ἄβαντες 4 ὁ --- ᾿Αβάντων οι. Β Βοϊ(Ζ. 0 Ἄβαν»- 

τες ᾿οὶίζ. ᾿ἀμάντων οϊίζ. 600 ἀκαντὲς ὃ τηΐ Ο 10 τὸν γἱ τὴν ὃ 

τη" γ2 ἐρινεὸν. 11 

ΤΘΟΡὨτοηΐβ ΑἸθχδηᾶτγα 11. 21 

ΒΌΡΥ. 12 

ΞΆΑΡ. 6Ρ. θι18 
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οὐρανὸν ὄρεσι πιεριχυχλούμενον ᾧχησε. Κάλχαντος τοῦ ᾿ 
Ἱμόψου. φλυαρεῖ δὲ χαὶ χατὰ τοῦτο᾽ ἐχεῖνος γὰρ ἐν Κιλιχέᾳ “᾿Ἶ 
ἢ κατά τινας ἐν Κολοφῶνι κεῖται (10 733), ὁ δ᾽ ᾿«4ργοναύτης 
Ἱπόψος ἐν ᾿Ιταλίᾳ (808:0). 

" 1048 δυοῖν, ἀδελφοῖν τῶν 
β΄ ἀδελφῶν ὁ ἕτερος ἤγουν 
Παχάονος καὶ Ποδαλειρίου" ὃ 
μὲν γὰρ Παχάων ἀνηρηται ἐν 
τῷ πολέμῳ ὑπὸ Εὐρυτεύλου 

10 τοῦ Τηλεφίδου, ὃ δὲ Ποδα- 
λείριος ἐλϑὼν ἐν ᾿Ιταλίᾳ τε- 
λευτᾷ ἐχεῖσε. τὸ δὲ ἑξῆς οὕ- 

τῶν β΄ ἀδελφῶν ἤτοι Τα- 
χάονος καὶ Ποδαλειρίου ὃ ἕτε- 
ρος πλησίον τῶν ᾿Ιταἀλιχῶν 
ψευδηρέων τοῦ Κάλχαν- 
τος τελευτήσει" ὁ μὲν γὰρ 
ἹΠαχάων χατὰ Κόιντον ἀνήρη- 
ται ἐν τῷ πολέμῳ ὑπ᾽ Εὐρυ- 
πύλου τοῦ υἱοῦ Τηλέφου ΑΥἹ 

Ρ τως | ὁ δὲ ἕτερος τῶν β΄ ἀδελ- 
φῶν πλησίον τῶν ᾿Ιταλιχῶν 

1 ψευδηρίων τοῦ Κάἀλχαν-͵ ζῶντα παρεισάγει τὸν ἤα- : 
τος 885) ταφήσεται 53 χάονα ἰώμενον τὸν Φιλοχτή. ὃ 
τὴν (1, 849) ὃ δὲ Ποδαλείριος χατὰ μὲν τὸν “υχόφρονα ἐν : 
᾿Ιταλίᾳ τελευτᾷ, κατ᾽ ἐμὲ δὲ τὴν Καριχὴν χερόνησον ᾧχησε 
(9213). Ἶ : 

1050 δοραῖς δὲ μήλων" εἰώϑασιν οἱ 4]αύνιοι 585 53 

ἤτοι οἱ Καλαβροὶ Τ' ἐν μηλωταῖς χαϑεύδειν ἐν τῷ ταφῷ τοῦ 
Ποδαλειρίου χαὶ χαϑ' ὕπνους λαμβάνειν χρησμοὺς ἐξ αὐτοῦ, 
εἰώϑασι δὲ καὶ ἐν τῷ πλησίον ποταμῷ ᾿“λϑαίνῳ ἀπολού- 
εσϑαι χαὶ αὐτοὶ χαὶ τὰ ϑρέμματα αὐτῶν χαὶ ἐτπιχαλεῖσϑαι ι 

5 τὸν Ποδαλείριον χαὶ ὑγιάζεσθαι, ὅϑεν καὶ ὅ ποταμὸς ἔσχε : 
τὴν ὀνομοσίαν 55" 53 
'άἄλϑαινος ἤγουν ὁ ϑεραπεύων] ὡς ἀλϑαίνων χατὰ Τίμαιον 

τοὺς προσερχομένους εἰς αὐ-᾿χαὶ ϑερατιεύων τῶν λουομέ- 

τὸν χαὶ χαχῶς ἔχοντας. 58.]νων ἅἁπανττων ζώων ' 
80 (ἪΘ ΟῚ 196) ᾿ 

400), ὅ δὲ παλαιὸς ᾿Ορφεὺς 

χαὶ μετὰ ϑάνατον Εὐρυπύλου 

20 

τὰ τραύματα, ὡς χατὰ Πεϑόδιον τὸν ἰατρὸν (ἘΜ 7242) ὁ 
᾿Αλφειὸς τῆς ᾿ρχαδίας ποταμὸς ἰᾶται τοὺς ἀλφοὺς | χαὶ 
χατὰ Βιγρίβιον δὲ ποδαγριῶντας ὃ Κύδνος. 

Ρ "“λθαινος ] ποταμὸς ᾿Ιταλίας | ὅν φησιν ὀνομασϑῆναι 

1 οὐρανοῦ 6ρ. δ΄ Σύρνου (Ῥαυ8. ΠῚ 2610 811) τόπον οἴη. 18 β΄ 
βε : Ἄ 

ὁπ. 8 88 γρέδιον ὃ βέγριον γ5 Ἢ βιτρούιον Ποϊγιοδῖμ8 (ιν. ὙΠ 8). 
Ῥοῦ ϑαοίοπίαμῃ ἴῃ ΜΊΣΔΌΪΠΙατη Δ] απθηὰ ΠΠΌστατη ἄθν θημῖββθ νἱαθίαν 



ΣΧΟΑΙᾺ ᾿ 828 

Τίμαιος διὰ τὸ ἀλϑαίνειν τὰ τραύματα τῶν ἐν αὐτῷ λουο- 

μένων. Ἐξ (ΕΜ 635) 

10ῦὅ4 τὸ πρὶν δὲ ὅ ᾿σχληπιὸς Ἤπιος ἐκαλεῖτο 5855" 
[ δεὰ τὸ πρᾶον χαὶ ἥσυχον | ἃ ἢ ϑεραττεύσας δὲ ᾿“σχλην τὸν 

ὃ ᾿Επιδαύρου τύραννον ὀρϑαλμιῶντα 5555) σφοδρῶς 585 ἐχλή- 
ϑὴη ᾿ΑἸσχληττιὸς 5885, διὰ τὸ θεραπεῦσαι τὸν "«“Ἵσχλην. 885 
᾿Ἰσχληπιὸς εἴρηται, ὅτι Γἥσκλην τὸν ᾿Επιδαύρου τύραννον 
ὀφϑαλμιῶντα ϑερατιεύσας ἐχλήϑη ᾿«“Ἱσχληπιός" πρότερον γὰρ 
Ἤιιος ἐχαλεῖτο. Ἐσ (ΕΜ 184.) ἜἬπιος" οὕτως πρότερον ὁ 

τ0 ᾿“΄σχληπιὸς ἐχαλεῖτο ἢ ἀπὸ τῶν τρόπων ἢ ἀπὸ τῆς τέχνης 
Ἐρ (ΕΜ) χαὶ τῆς τῶν χειρῶν ἠπιότητος ἘΝῚ ϑερατιεύσας δὲ 
᾿“Ἵσχλην τὸν ᾿Επιδαυρίων βασιλέα ὕστερον πη ητθὲ ὦ ὠὦνο- 

μάσϑη. Ἐπ. 

ἢ ὅτι τὰ ἀσχελῆ τῶν νοσημα-} ἢ 1 ἀσχελοποιός τις ὧν ὃ μὴ 

15 τῶν ἤτιια ποιεῖ. Ἐὶΐ ἐῶν σχέλλεσθαι χαὶ ξηραίνε- 
σϑαι [καὶ νεχροῦσϑαι τοὺς 
ἀνθρώπους ὑπὸ νόσων. Τ' 

παραδιδόασι δὲ τούτῳ γυναῖχα ᾿Ηπιόνην, ἐξ ἧς αὐτῷ γενέ- 
σϑαι ᾿ΑἸχεσὼ χαὶ Πανάχειαν. “Σεξτίων ἐν ὑπομνήματι “υχό- 

20 φρονος. Ἐδπ (ἘΜ 484:5) 

Ρ 1065 πρευμενῆ" πρευμεγεῖς οἱ ] ἄγαν εὐμενεῖς 1" σύγ- 

χειται δὲ ἡ λέξις ἀπὸ τοῦ πρᾷον χαὶ τοῦ εὐμενές. 5 πρευ- 

μενής ὃ ἄγαν. εὐμενὴς ἀπὸ τοῦ πρᾷος χαὶ εὐμενής. ΚΕ 
(ἘΜ 687)) 

9 106 ἔσται τοτὲ" εἶπον τολλάχις τὴν ἱστορίαν τήν 
τὸ τοῦ Διομήδους, τοῦ Ζαύνου χαὶ τῶν Αἰτωλῶν χαὶ περὶ 
τῶν συγχωσθέντων β΄ ἀνδρογύνων ἐν μέσῃ τῇ Ρώμῃ ἐπὶ 
Φαβίου τοῦ ᾿ Αχροχορδονώδους (2002), χἂν ὃ “Ζυχόφρων ἐν 
“Ταυνίᾳ ἤτοι ἐν Καλαβρίᾳ λέγῃ ταῦτα γενέσϑαι, χαὶ Αἰτω- 

80 λοὺς εἶναι τοὺς συγχωσϑέντας, μηγυϑέντας ὑπὸ Ζ;.αυνίων καὶ 

ἐλθόντας ἐττὶ τῷ λαβεῖν τὸν λεγόμενον ΖΦιομήδους χλῆρον χαὶ 
οὕτως ἀπάτῃ βληϑέντας εἰς ὄρυγμα γῆς. τοιαύτην γὰρ τὴν 
ἱστορίαν λέγει" Τ' 

21 50}. πων. Ηθρο. 838 

8 πρότερον ὃ πρώην ν»Ἱ1 οι. γ2 οὗ, Ηϊδί, ΥἹ 991 1409 φ]οπίοτο Ερ 
οὗ, Οὐ. 188 21 εὐγενεῖς, οοττ. Κύμη. ; 

ἘΠ 

ἘΜ 4845, 

ἜΕΒΜ 154.45 



1 

20 

Ρ χάχληχες [. Ἐξ (“ἘΜ 7704) 

Ἔ 

2 

ἘΡ γέσχεπτου χατεδηδοχέναι. ἢ 

80 
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ἔσται ποτὲ" 885) Διομήδης χαταρασάμενος τὴν τῶν Δ.αυ- 
γίων χώραν μὴ καρποφορῆσαί ποτε, εἰ μὴ παρ᾽ «Αἰτωλοῦ 
ἐργάζοιτο, οἱ Δαύνιοι ττὰραγενόμενοι εἰς Αἰτωλίαν ἐχήρυξαν 

τοὺς βουλομένους ἐλϑεῖν χαὶ ἀπολαβεῖν τὸ ΦΙιομήδους μέ- 
ρος τῆς γῆς. ἐλθόντων δὲ τῶν Αἰτωλῶν εἰς τὴν τῶν 4.αυ- 

γίων χώραν χαὶ ἀπαιτούντων τὴν γῆν οἱ Δαύνιοι λαβόντες 
χατέχωσαν αὐτοὺς ζῶντας λέγοντες ἀπιειλήφατε᾽ τὸν χλῆρον 
τῆς γῆς 5558, ὑμῶν 55᾽ ὃν αἰτεῖτε παρ᾽ ἡμῶν, οὐ μόνον εν 

ἀλλὰ χαὶ τοῦ ΖΠομήδους. 55 59 
1008 Σάλαγγος --- ἔϑνος ᾿Ιταλίας. ΒΈΘΡΗ. ὅταν Σα- 

λαάγγων" Σάλαγγες χαὶ ".“4γγαισοι [ ἔϑνη Ἰταλίας Ἐ]. 
109 αἐἰτέζωσι ζητῶσι, παραγωγή. " ἀττικὸν τὸ σχῆ- 

μα᾿ αἰτῶ αἰτίζω ὡς τὸ σελαγῶ σελαγίξζω. Τ' 

1000 πῖαρ τὸ χληρωϑὲν τῷ τ ώλλν κεῖον καὶ λιττα- 

ρὸν ἔδαφος Ἰ. 8 

1062 τοὶ δ᾽ ἀχτέριστον᾽ 
ἤτοι 1 ἐτάφησαν ἰ ὡς νόμος ϑάπτεσϑαι τοὺς τεϑνεῶτας πὶ 

ἀλλὰ ζῶντες ἐν τῷ βοϑύνῳ χατηνέχϑησαν 5858: ὑπὸ τῶν 

“Ιαυνίων πάντες ἀναιρεϑέντες. 59 

1004 τρόχμαλα χυρίως λέγονται οἱ μιχροὲ λίϑοι, οἱ τῇ 
διασφάγος χάσματος | ὠρυ- 

γμένης ] χαὶ χεχλασμένης γῆς. 5 
1066 τοῦ χρατοβρῶτος]τοῦ Τυδέος υἱοῦ εομάδονς 

Ι τοῦ Ἰυδέως, ἐπειδὴ ἐν τῷ [Ϊκρατοβρὼς δὲ ὃ Τυδεὺς οὕτω 
Θηβαϊχῷ πολέμῳ λέγεται ὁ] λέγεται" 1 ἐν τῷ Θηβαϊχῷ πὸο- 
Τυδεὺς τὴν χεφαλὴν τοῦ Π]ελα-} λέμῳ οὗτος ὁ Τυδεὺς ὑττὸ Π1ε- 

χρα-] λανίπτου τοῦ .Α΄σταχοῦ παι- 

᾿οὐ γὰρ ἐχτερίσϑησαν αὐ 

τοβρῶτος οὖν ὁ Τυδεύς, 

σπιαῖς δὲ αὐτοῦ ὁ Διομήδης. ] 
τὸ δ᾽ ἑξῆς" τοῦ χρατοβρῶ- 
τος τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀτρέστου 

χάπρου χώραν διδόντες. 
55" 

δὸς ἐτρώϑη, ὑφ᾽ ἧς πληγῆς 
ὕστερον ἀπέϑανεν, ἔτι δὲ ζῶν- 
τος τοῦ Τυδέος ᾿μφιάραος ὁ 

μάντις ἀνῃρηχὼς τὸν ἢ]ελά- 
γιτύττον ἤνεγχε τὴν. χεφαλὴν 
αὐτοῦ τῷ Τυδεῖ χαὶ ὃς χαι- 

14 Αγ. Ιοχ. 1153 

8 ἣν 88 

18 βυϑῷ 538 βόϑρω 1 

Ἃ κατηράχϑησαν ἵ 19 πάντων 

10 5Β' ΠΡΌ ΪΑ 8. Β.58}.,) Σάλαγνγοε ἰη6 ἃ Οδπίοῖο (Αἰά. Ὁ) οαά. 
ἐχώσϑησαν Τ' (κατεχώσθησαν 1068. 1064 εἶ, 

»χ πρατοβρώτης : 

6) 

“6. ὃ ὦ Η 

Ἢ 



τὺ 

1 

20 

80 

ΟΣΧΟΛΙ͂Ά. 920 

ρίως δαχνόμενος ὑπὸ τῆς πληγῆς διασχίσας ἐχείνου τὴγ' χε- ὁ 
φαλὴν ἀπερρόφησε τὸν ἐγχέφαλον. ὅϑεν, ὡς λέγουσιν, ἐμέ- 
σησεν αὐτὸν ἡ ̓ ϑηνᾶ᾽ "φέρουσα γὰρ ἀϑανασίαν ἀττιεστράφη 

ἐδοῦσα τὸ ἐγγεγονός", ἄτρεστον Τ χάπρον δὲ λέγει τὸν 
Τυδέα 1 διὰ τὸ σθένος ἢ διὰ τὸ χρήσασϑαι αὐτὸν ἀντὶ 7ίερι- 
βολαίου. τῷ τοῦ Καλυδωνίου συὸς δέρματι | 5835, οὗ χαὶ 
Ὅμηρος μνημονεύει ἐν ᾿Ιλιάδι (1 539) 53, 

1001 τῶν Ναυβολείέωνγ᾽ 
Τέμεσσα | πόλις Ἰταλίας 1 ἔν- 
ϑα μετὰ τὴν ἅλωσιν τοῦ ᾽Ιλίου 
Σχέδιος χαὶ ᾿Επίστροφος οἱ 
τοῦ ᾿Ιφίτου τοῦ Ναυβόλου παῖ- 
δὲς ᾧχῆσαν 55380 τειχίσαντες 
αὐτήν 5558, 

1067 τῶν Ναυβολείων᾽" 
Ναυβόλου παῖς Ἴφιτος, οὗ 
γαῖδες Σχέδιος καὶ ᾿Επίστρο- 
φος [ Φωχέων ἡγεμόνες | οἵτι- 

γὲς ἀνῃρέϑησαν ἐν Τροίᾳ . 
μετὰ δὲ τὴν ἅλωσιν οἱ σὺν 
αὐτοῖς περὶ τὴν ᾿Ιταλίαν ἐξώ- 

σθϑησαν χαὶ ὥχῃσαν ᾿χτίσαντες" τὴν Τέμεσσαν. Τέμεσσα δὲ 
πόλις ᾿Ιταλίας ] εὐγενῆ χαλχὸν ἔχουσα, ἥτις γῦν Τέμψα καλεῖ- 
ται 5} ἣν ὅ “υχόφρων οὐχ αἰδεῖται ποτὲ μὲν Τάμασσαν 

(884), ποτὲ δὲ Τέμεσσαν χαλεῖν. περὶ τοῦ ἔγγονος ἐγράφη 

πολλάχις πῶς γράφεται (2008). 

1008 ἔνϑα ““αμπέτης" «αμπέτης 1 ̓ Ιταλίας ἀχρω- 
τήριον 1 "περὶ Τέμεσσαν ἢ. 5859 55 

1069 ἹἹππώνιον δὲ 1 ̓Ιταλίας σπιόλις | 5855} χαὶ ὄρος ]. 5' 
εἰς Τηϑὺν δὲ ἀντὶ τοῦ ] εἰς τὴν ϑάλασσαν [ κέρας δὲ 

τὸ 1 ἀχρωτήριον [. 
γίου (πρηῶνος» κέρας σχληρὸν εἰς Τηϑὺν νέγευ- 
χὲν 55580 ἤγουν εἰς τὴν ϑάλασσαν 5358. πρηῶνος Ϊ τῆς 

ἐξοχῆς |. 1.1. α. 

1070 Κρέσσης" χέων Ι πόλις Φωχίδος ] χεισϑεῖσα 

παρὰ Κρίσσου ] τοῦ Πανοπέως ἀδελφοῦ (09,9) [. ἔστι δὲ ἀν- 

τίπορϑμος Κρότωνος. 

1011 ἀντίπορϑμον; ἀντίπορϑμον εἶπεν 559. ἐπειδὴ 
5883 ἡ μὲν Κρῖσα 5555) ὥς φασιν Τ' ἀνατολιχή 55554 οὐ γὰρ 
εἶδον αὐτήν Τ [ ἡ δὲ Κροτώνη δυτιχή |: 5553 

8 φέρουσα --- ἐγγεγονός ἀπ. ἃ γτὰ3 - ὅ καὲ 9. τεμιεσέα 8 18 χτί- 
σάντες 85... 20 δ΄ Δαμπέτη οἵ. ἌΟΡΙ. Δαμπέτεια οἵ ὐηῥμ 18, “25 τὴν 

ΟΙΏ. 8 88 χρότων Ἵ' ἐπ ὙΧ 

Ηομ, Β 517 

Ῥϑ806 "Β 692 

α 184 508. 10. 

τὸ δὲ ἑξῆς" ἔνϑα ΑΑαμπέτης Ἵππω- 

(Ρ) 
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Ρ 1072 πτερῷ; τῷ ἄχρῳ τοῦ] τῷ ἄχρῳ τοῦ ἀρότρου, τῇ ὕν- 

10 

-- 
«- 

9 

20 

ἀρότρου, ἥτις καλεῖται ὕνις [᾿νει. παρὰ τὸ ἕλχεσϑαι (1013). 
ὁλχαίῳ δὲ | τῷ ἑλχομένῳ "]. 
559 54 (ὦ τ) 

1018 “ίλαια χαὶ ᾿άνεμώρεια | πόλεις Φωχέδος . ὁμοίως 
χαὶ [μφισσα | καὶ ἴάβαι |. 5585} ᾿ἀνεμώρεια δὲ ἐχλήϑη διὰ 
τὸ εἶναι αὐτὴν ψυχρὰν χαὶ ἀνεμώδη | Φωχὶς δὲ ἀπὸ Φώχου 
τινὸς βασιλέως | ἢ διὰ τὸ εἶναι φώχας ἐν τῇ πλησιοχώρῳ 

αὐτῆς ϑαλάσσῃ, ᾿ἄμφισσα δὲ ἀμφίβιός τις οὖσα, ἡ ἔχουσα 

ἱ 
ϊ 
᾿ 

βοι. Ὁ Β 551 
δι Ὁ 

Ε 

τὴν τροφὴν χαὶ ἐπαρχουμένην ἐν τοῖς τῆς γῆς καρποῖς, ἀλλὰ 
χαὶ ἐν τοῖς τῆς ϑαλάσσης" ἢ ὅτι πολύπους περιώδευεν ἐξελ- 
ϑὼν ἐκ τῆς ϑαλάσσης, βασιλεὺς δέ τις περιερχόμενος χαὶ 
ἰδὼν τὸν πολύποδα ἔχτισεν ἐχεῖ πόλιν ἄμφισσαν αὐτὴν 

προσαγορεύσας διὰ τὸ τὸν πολύποδα ζῆν καὶ ἐν τῆ γῇ καὶ 
ἐν τῇ ϑαλάσσῃ, ᾿ἅβαι δὲ ἢ ἀπὸ "ἥβαντός τινος ἐθνάρχου ἢ 
διὰ τὸ μὴ βαένειν ἐν αὐτῇ ξένους. 555 Αίλαια] πόλις Φω-͵ 
χέδος 1. “ϑίορῃ. ϑνεμώρεια πόλις Φωχίδος, ἡ νῦν ᾿άνε- 

μώλεια. Ὅμηρος οἵ τ᾽ ᾿ἡνεμώρειαν χαὶ Ὑάμπολεν 
ἀμφενέμοντο (Β 521) ϑίορι. ΕΜ (9021) 2088 Θαϊδῆ, χαὶ 

«Τυχόφρων 5864. 1078. ΒίθρΡῃ. 

1075 Σήταια" αὕτη ἡ Σήταια ] μία τῶν Τρῳάδων | ἦν, 
ἥτις αἰχμάλωτος ἀγομένη, ὡς ἐγένετο περὶ Σύβαριν, συνε- 

βούλευσε ταῖς ἄλλαις Τρῳάσι καταφλέξαι τὰς ναῦς τῶν δεσπο- 
τῶν ὑποϑεμένη αὐταῖς τὰ ἐν “Ἑλλάδι μέλλοντα αὐταῖς συμ- 
βήσεσϑαι χαχά. χαὶ τούτου γενομένου οἱ “Ἕλληνες λαβόντες 
αὐτὴν ἀνεσταύρωσαν χαὶ προσήλωσαν αὐτὴν πρὸς ττέτραν. 
5555, χαὶ ὁ μὲν “υχόφρων Σήταιαν λέγει τὴν τοῦτο συμ- 
βουλεύσασαν, ᾿Απολλόδωρος δὲ τὰς ““αομέδοντος ϑυγατέρας 

1 ἄκρῳ] ἀρότρῳ8ϑ 1 ἀνεμώδη 50}. Β.521 (ἡ Κατοπτηρέου) ϑίτδ. 
ΙΧ 815 ϑίθρῃ. 5ιν. ἀπὸ -- τενὸς ϑίορῃ. Φωκίξς 8 -- φώκας ϑίορῃ. Φώ- 
καὶ 1ὅ '᾿Αβαντός ϑίορῃ. Ἄβαε 11 πθὸ οὑπὶ 5080} 118 Ηοπιοιὶ (ἡ νῦν 

᾿Ανεμώλεια) ΘΟ οὐπὶ γα θΟΠἶ5 ἰοο0 (νῦν: τεῦ ἐθ) ΘΟΠΒρίγαί. απ86 Βθασαπ- 

ἴα} --- ὑψηλοῦ ἀρυᾷ Βίθρμδπαπι, 6 ΒΕ Δ ΟΠἾ5 νου ]5 οὔ Ρ] πίοτο (δὲ ἡμέρας 

καὶ νυκτὸς οἱ πανταχόϑεν) ΒΟΠ0]10 ΗΟΙΊΘΙ (κειμένη ἐπὲ λόφου ὑψηλοῦ ΒίορΗ. 

ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τόπου 808. Α Π) οοπίαία νἱἀοπίαγ, Ῥγδθίου Δέλαρα 1018 «Σή- 
ταιο» 1015 ἴπ “42βαε νοῖϑὰβ ΑἸοχαπᾶγαθ (1014) αἰογίαν 21 ἡ σήτη 8 

ΟΠ. 83 22 γενομένη 853 ὅτε 8 σύβαρεν ταῖς ἄλλαις τρωιάσε 8 

(ταῖς --- τρῳάσε ἰσὶταν Ὁ15) 8 συνεβούλευσε --- δεσποτῶν ροϑύ ἥτες 22 8 

24 αὐταῖς οῃη. 8 αὐταῖς 0η). 83 συμβῆναι 8 

ΒΕ υν εν... 
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ΣΧΟΛΙΑ. ᾿ 521 

«ἴϑυλλαν, ᾿Αστυόχην, Π]η δεσικάστην (29114}), ὁ δὲ Πλούταρ- 
χος Ῥώμην τινά, μίαν τῶν αἰχμαλώτων, ἀφ᾽ ἧς φησι χατά 

τινας χαὶ τὴν πόλιν Ῥώμην χληϑῆναι" αὐτὸς δὲ ἀπὸ Ῥω- 
μύλου τὴν πόλιν φησὶ κληϑῆναι (Βοπι. 1. ΤΣ Σηταῖον 
χωρίον ἐστίν. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ Σηταίας Ἐρ ἘΜ | μιᾶς, 
τῶν] ἘΜ. αἰχμαλώτων Τρῳάδων | ἥτις ἔπεισε τὰς λοιπὰς 
συμφλέξαι τὰς ναῦς τῶν ᾿Ἑλλήνων, διόχιερ γνόντες οἱ Ἕλ- 
ληνὲες ἀνεσταύρωσαν αὐτήν. Ἐξ’ (ΕΜ 71139) Σηταῖον. χώρα 

περὶ Σύβαριν, ἔνϑα Σήταιαν μίαν τῶν αἰχμαλώτων πεί- 

σασαν τὰς ἄλλας τῶν “Ἑλλήνων ἐμπρῆσαι τὰς ναῦς αὐτοὶ 

ἐσταύρωσαν. ϑίθρἈ. 
1010 γυεούχοις πέδαις ταῖς τὰ γυῖα ἐχούσαις ᾿ ττέ- 

δαις ἤγουν τάς τε. χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 5581 γυῖα δὲ εἰσι 

χυρίως τὰ ἄχρα τοῦ σώματος. 5855' καὶ Ὅμηρος γυῖα 
δ᾽ ἔϑηχκεν ἐλαφρά, πόδας καὶ χεῖρας ὕπερϑεν (Ε 

122). 553 

1081 σπελὰς δ᾽. [ ἀπὸ γὰρ ταύτης ἡ πέτρα ἐκείνη “Σή- 

ταια ἐχλήϑη 1. 55 
1088} "Πέμβλητος" έμβλης ποταμὸς Ἰταλίας τελη- 

σίον τῶν “«ευχανῶν | οἵτινές εἰσιν ἔϑνος ᾿Ιταλίας." 555 5] 

1084 Κερνεᾶτιεν") τὴν Κέρ- [τὴν Κέρνην νῆσον Κερνεᾶτιν 
γὴν 8588 γῆσον 8 παραγώγως ||] εἶτιξ παραγώγως." ἔ“αμη- 
Κερνεᾶτιν εἶπεν, ὥς φησι Φι-[ τέα ἐς ὥς φησι Φιλογένης, 

ἐΡ λογένης. [ἰ “άμητος δὲ ποτα-] “άμητος ποταμὸς ᾿Ιταλίας." 

2 

Ἐ 

μὸς ᾿Ιταλίας. 1}. 553 
1039 δυστάζειν᾽ --- ᾿ ἔστι τὸ μετὰ βίας Ἐξ (ΕΜ) χαὶ 

ἀνάγχης ἘΜ ἕλχειν Ἐξ (ΕΜ) χαὲὶ μέγνυσθαι γυναιχέ 1. καὶ 

Δυχόφρων δυσταγμάτων λέγει. “ἘΜ Τ0θ55 

1090 οὐδ᾽ οἱ χρόνῳ μολόντες 5855 584᾽ εἰπὼν τοὺς ἐττὶ 

ξένης τεϑνηχότας χαὶ ἐπιλογισάμενος χαὶ ἀποϑεὶς τὴν περὶ 

τούτων ὑπόϑεσιν Τ μεταβαΐίνξδι νῦν 8555, ἀπὸ τῶν 5855 ἐν 59 

18 ΑΡ. ἰοχ. ὄὅϑ:1 

ὃ μιᾶς τῶν Υ᾽ (αἰδί. οἴηῦ ὃ αἰχμαλώτου Ἐφ αἰχμαλωτέδων Υ Οαἰϑῖ. 

αἰχμαλωτέδοου τρῳάδος Ἐς 8. ἀνεσκολόπισαν ΕΜ 508 υὖ Ἐρ οοα. Ὁ 

Θαἰβί. 9 περὲ ΑἸά. | παρὰ 19 μκέβλης ὃ γῶ 220 εἶπε οἴη. 6 
λαμητέαις δέναις" ταῖς τοῦ λάμητος ποταμοῦ ἐταλέας, ὥς φησε φιλοξένης 

ἱ.. 1. ὦ ῬΓῸ]}. 18 81 ἐπὲ τὸ 8 
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διαφόροις τόττοις σ“τετολαγημένων 5588 ἐπὶ τοὺς γοστήσαντας 
χαὶ ἐν ταῖς πατρίσιν ἀναιρεϑέντας. γχαὶ πρῶτον περὶ .24γα- 
μέμνονος λέγει. 5853 5, 

1092" Κερδύλας δὲ χαὶ “αρύνϑιος | ἐπώνυμα τοῦ “Τιός 1" 
5595 51} χαὶ τοῦ “Ἵπόλλωνος 8, 

1098 τοιαῖς δ᾽ ἐχῖνος] ὁ ἐχῖνος ζῶόν ἐστι πανοῦρ- 

γον [ ὃ καλούμενος ἀχαγϑόχοιρος, ὃς προγινώσχων τοὺς μέλ- 
λοντας πνεῖν ἀνέμους ἀποφράττει τὸ πρὸς τὸν μέλλοντα 
πνεῖν μέρος τῆς γχαλιᾶς αὐτοῦ, ὑπανοίγει δὲ τὸ ἕτερον. 
ἀνερχόμενος δὲ χαὶ πρὸς τὰς ἀμπέλους χατασείει τὰς ῥάγας ᾿ 

χαὶ χατελϑὼν χυλίεται περὶ αὐτὰς χαὶ ἐμπείρων ταύτας ταῖς 

ἀχάνϑαις "αὐτοῦ" πρὸς τὴν οἰχείαν ἀπάγει χαλιὰν [ χαὶ τῷ 
ὄφει δὲ ἀντιμάχεται χαὶ ἀναιρεῖ τοῦτον" εἰ δὲ λίαν ὅ ὄφις 
μέγας ἐστίν, συναναιροῦνται ἀμφότεροι. βλέπων γὰρ ὃ ὄφις 
τοῦτον βαδίζοντα σύρεται, ὡς χαταφάγῃ τοῦτον λαβών, ὅ δὲ 
γνοὺς ἑλίσσεται δίχην σφαίρας καὶ ταῖς ἀχάνϑαις ἐμπιλαχέντα 

τὸν ὄφιν ἀνελὼν σώζεται" εἰ δὲ μέγας ἐστὶν ὃ ὄφις, χἂν νε- 

χρωϑῇ παρεὶς ταῖς ἀχάνϑαις, συναναιρεῖ χαὶ τὸν ἐχῖνον αὖ- 

τὸν μὴ δυνάμενον διατεμεῖν τὰς πιλεχτάγνας. ] καὶ χατ᾽ ἄλλα 
δὲ πανοῦργος ὁ ἐχῖνός ἐστιν, ὧς ἡ παροιμία φησὶ πόλλ᾽ 
οἶδ᾽ ἀλώπηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα. 

1093. τοιεαῖς δ᾽ ἐχῖνος" 

Παλαμήδης τις ᾿Αργείοις συνε- 
στράτευσεν, Ἕλλην σοφίᾳ χαὶ 
συνέσει διαφέρων τῶν ἄλλων. 
᾿Οδυσσεὺς δὲ φϑονήσας διέ- 
βαλεν ὡς προδώσοντα τοὺς 
Ἕλληνας τοῖς Τρωσὶ χαὶ ἀγαι- 
ρεϑῆναι παρεσχεύασε. ] Ναύ- 
πλιὸς δὲ ὅ Παλαμήδους πα- 
τὴρ 1 ἀμυνόμενος τοὺς “ἝἝλλη- 
γας διατρίβων ἐν 
παρεσχεύασε μοιχευϑῆναι τὰς 

“Ἑλλάδι 7" 

ὅϑεν τὸν Παλαμήδους νἀ 
Ναύπλιον διὰ τὸ πανοῦργον 
ἐχῖνον χαλεῖ. Παλαμήδης γὰρ 
συστρατεύσας τοῖς “Ελλησι σο- 

φίᾳ καὶ συνέσει διαφέρων 
φϑόνῳ ᾽Οδυσσέως διεβλήϑη 
ὡς βουλόμενος προδοῦναι τοὺς 
Ἕλληνας τοῖς Τρωσὶ ἔχαὶ ἀνῃ- 

ρέϑη  ὅϑεν Ναύπλιος διὰ 
τόν φόνον τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ τοὺς 

Ἕλληνας ἀμυνόμενος ἢ" ἐν Ἐ Ἔλ- 
λάδι διατρίβων παρεσχεύασε 

88 παρεσκεύασε --- ΑΡ. 6Ρ. θ8 
»" 

1 ἐπὲ τοὺς | ἔπειτα 8. 

ϑιος δααϊαϊῦ 28 τοῖς 583.»ϑ 

ὅ καὶ --- Θοηΐαπα!δ ουπὶ Κερδῷος 208 Δαρύν- 
24 Ἕλλην οἴη. 55 “Ελλήνων Κίηϊ... 
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᾿ς γυναῖχας τῶν ἐν τῇ Τροίᾳ χαὶ 
Κλυταιμνήστραν μὲν συνέμιξεν 
ὐἰγίσϑῳ, Αἀἰγιάλειαν δὲ Σϑε- 
γέλῳ χαὶ ἐν ᾿Ιϑάχῃ δὲ τοὺς 

829 

μοιχευϑῆναι “τὰς γυναῖχας τῶν 

ἐν “Τροίᾳ, Κλυταιμνήστραν 
Αἰγέσϑῳ, «Αἰγιάλειαν 1 Κομή- 
τῃ τοῦ Τ Σϑενέλου᾽" ἐν ᾿Ιϑάχῃ 

ὅ μνηστῆρας παρεσχεύασς συνα- 

χϑῆναι χαὶ ἐν Κρήτῃ τὰ ὅμοια 
ἔπραξεν. ἐχῖνον δὲ εἶπε τὸν 

Ρ| Ναύπλιον Ϊ διὰ τὸ | πανοῦρ- 
γον] τοῦ ζῴου, ὡς χαὶ ἡ πα- 

10 ροιμία τεόλλ᾽ οἵδ᾽ ἀλώ- 

τοὺς μνηστῆρας τταρεσχεύασεν, 
ἐν Κρήτῃ “«“εῦχον (1218) τὸν τοῦ 

Τάλω ἔπεισεν ἀντᾶραι χαὶ ἀγε- 

λεῖν χαὶ τὴν Ἰδομενέως γυναῖ- 
χα Πήδαν χαὶ τὰ τέχνα αὐτοῦ. 
χαὶ περὶ Καφηρέα ποιήσας 

πηξ, ἀλλ᾽ ἐχῖνος ἕν μέγα] ρανὸν ὑποστρέφογτας αὐτοὺς 

(Ζεῃ. Υ᾽ 68).. 558 ἀνεῖλεν, ᾿ὡς ὄπισϑεν (1445) 
ἔγραψα πλατυτέρως . 

1094 ᾿ἀλεχτόρων ἤτοι 5] τῶν 5855 ὁμολέχτρων | 5555, 
ιῦ συζύγων Τ' ἀφ᾽ οὗ ] τῶν ἀνδρῶν | 555 | ἢ | 5558: μεταφοριχῶς 

588 56 διὰ τὸ μάχιμον 1 5554 τοῦ ζῴου 8585 ἀλέχτορας λέγει 

τοὺς Ἕλληνας . παραιολέξει  ἀπατήσει, τελαγήσει ]. 5 
[Ἐν 109 στεγανόμους ὄρνειϑας" ὄρνιϑας νῦν Ι τὰς 

᾿ γαμετὰς τῶν Ἑλλήνων 1 5586 στεγανόμους «δὲ τὰς ἐν οἴχῳ 
20 γεμομένας ἢ τὰς τοὺς οἴχους τῶν ἀνδρῶν γεμηϑείσας χαὶ 

φϑειράσας. 85858585 ναυφάγοι φρυχτωρίαι᾽ τὸν περὶ τὸν 
Καφηρέα ἤτοι τὸν Ξυλοφάγον (1425) "λέγει φανόν", ὅπου 

Ῥ πολλαὶ νῆες ἀπώλοντο. Τ' | ἔπῦρ γὰρ ἀνάψας χαὶ λαμπάδας 
ποιήσας περὶ τὰ Κοῖλα τῆς Εὐβοίας ἐπλάνησε τοὺς “Ἕλληνας 

2 χαὶ διέφϑειρεν αὐτοὺς καὶ τὰς ναῦς αὐτῶν Ι ὁ Ναύπλιος ἢ. 53 

1097 πτόρϑου διαρραισϑέντος" τοιτόρϑον | λέγει 
τὸν Παλαμήδην διὰ τὸ ἀχμαῖον |. 559 54 
ἐν Πηϑύμνῃ δὲ [ ἐν “εττετύμνῳ δὲ ὄρει Π1η- 

ϑύμνης 

80 τέϑαπται ὅ Παλαμήδης | ἡ δὲ Πήϑυμνα μία πόλις “έσβου, 

1454Ὁ 

ἡ δὲ “έσβος πεντάπολις᾽ ἔχει δὲ Πήϑυμναν, Ἰϊρμτυλήνην, 
Πύρραν, “ἄντισσαν χαὶ ᾿Ερεσσόν |. 559 8 

1099 ὁ μὲν γὰρ ἀμφὶ χύτλα᾽ ἐπειδὴ δέδωχεν αὐτῷ 

ἡ Κλυταιμνήστρα χιτῶνα ] ἔξοδον μὴ ἔχοντα ] οὔτε τῶν 'χει- 
ρῶν οὔτε τοῦ τραχήλου. 585 5 

81 πεντάπολις --- Β0ῃ. 1 129 γ109 

8 Σϑενέλῳ 1455 207: 28 πῦρ -- αὐἱ΄. ἃ τη" 
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1101 ἐἘἀμφίβληστρον" δίχτυον. ἀπὸ τοῦ βάλλω κατὰ συγχο- ἘΜ 89ι0 
πὴν γίνεται τὸ βλῶ, ὃ μέλλων βλήσω βλῆτρον χαὶ μετὰ τῆς 
ἀμφὶ προϑέσεως χαὶ πλεονασμῷ τοῦ ἐ ἀμφίβληστρον." 

1102 χορσωτοὺς τὰς ῥαφὰς τὰς ἐκ τῶν χορσῶν τὰς 

ἐπὶ τῶν ἄχρων, ἃς ἡμεῖς πλαγίως νοοῦμεν | τὰς τοῦ λένου 
ἀδιεξοδεύτους δαφάς | 55556 ἃς ἐποίησεν. 5ῦϑὃ 

1108 ϑερμὴν στέγην φησὶ | τὸν τόπον, ἔνϑα ἐστὶν 
ὃ λουτρών || τιβῆνα δὲ} τὸν τρίποδα | χύπελλον δὲ ] τὸ 
ἀγγεῖον τοῦ τρίποδος ] λουτρῶνος δὲ τοῦ πυέλου σχε- 
πάρνῳ δὲ τῷ πελέχει ] χόγχον } δὲ ὀστοῦν περὶ τὸν ἐχγέ- 
φαλον | χογχοειδές ἐγκάρῳ δὲ ] τῷ ἐγχεφάλῳ 1. 5889 5' 

1100 ἔπέμφιξ ἡ 1 ψυχή | Ταίναρον δὲ ἀχρωτήριόν 1 
ἐστι 1 “αχωνιχῆς  ἔνϑα 1 φασὶ χάϑοδον εἶναι εἰς “Διδου [. 
οἰχείως δὲ εἶπτε 5855, ἄγχι 54 χαὶ γὰρ πλησίον τοῦ ᾿.4γα- 
μέμνονος ἀνῃρέϑη. πτερύξεται δὲ 5855) ἀντὶ τοῦ 555)" 
 πετασϑήσεται |. 5885 χαὶ παρ᾽ Ὃμήρῳ ψυχὴ δ᾽ ἐκ δεϑέ- 
ων πταμένη ἢ (ΠῚ 800) 55, ἔοιχε δὲ οὗτος τὴν ψυχὴν σινεῦμα 

ὁμολογεῖν ὡς χαὶ Ὅμηρος. 88 ὅ ᾽Αγαμέμνων δὲ τοιούτῳ 
τρόπῳ ἀνῃρέϑη" 88. Αἴγισϑος λαβὼν τὴν Κλυταιμνήστραν 
ἔστησεν ἐπί τίνα ὑψηλὸν τόπον ἄνθρωπον, ἵνα, ὅτε ἴδοι 
τὸν ᾿4γαμέμνονα ἐρχόμενον, ἐλϑὼν ἀγγείλῃ αὐτῷ περὶ αὐτοῦ, 
ἵνα τράπεζαν ἑτοιμάσας ὡς δῆϑεν ὑπαντήσων αὐτῷ ἐνέδρας 
πέριξ τῆς τραπέζης ξιφηφόρους στήσας ἐν τῇ τραπέζῃ αὐτὸν 
φονεύσῃ. 558 ἐλθόντος δὲ τοῦ ᾿Αγαμέμνονος ἀγνοοῦντος ταῦτα 
φονεύει τοῦτον (ὃ 24). 55 ἀλλ᾽ οὗτος μὲν σὺν τοῖς λοιποῖς 
πᾶσι νέοις ἐν λουτρῶνί φῆσιν ἀναιρεϑῆναι τὸν ᾿Ἵγναμέμνονα, 
Ὅμηρος δὲ ἐν τραπέζῃ ὕπ᾽ ΑἸἰγίσϑου πρὸς εὐωχίαν κλη- 
ϑέντα (λ 410). χαὶ πάλιν (ὃ ὅ80) φησὶν ὅτι Αἴγισϑος χαλέ- 
σας τὸν ᾿“2γαμέμνονα εἰς ποτὸν χαὶ χαϑίσας λόχον αὐτὸν 

ἀνεῖλεν. Τ' 

δ. λέγνας 50}. (4}}. ΠΠ 12 

4 κροσσῶν 85 ὅ "“λέγνας οἵ. ὍΡ 99 9. σχέπαρνον ο; 10 ὃ πέλεκυς 

883 18 λακωνεκὸν 8 11 ὁ 8 οἴη. 85 ἀγαμέμνων 883 18 ὁμκολο- 

γεῖν οἷ. 216 Ρ (ον. δοι. ΧΥ͂ΠΙῚ 12) . 
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1108 δροέτης τῆς ξυλίνης] δροίτη χυρίως ἡ ξύλινος πύ- 

Ρ κύϑρου, νῦν δὲ τοῦ πυέλου]. 5] ὅρος 1 ἤτοι σχάφη ] νῦν δὲ ἡ 
πύελος, ἡ δεξαμενή, [ ἐγὼ δὲ, φησὶν ἡ Κασάνδρα, πλησίον 
τῆς 1 5598) τοῦ ᾿4γαμέμνονος Τ | πυέλου ἀναιρεϑήσομαι. 1: 5858 

ὅ ἄλλως. ἡ σύνταξις᾽ ἐγὼ δὲ ἄγχι τῆς δροίτης χείσο- 

μαι ἐν τῷ πέδῳ, συγχοπεῖσα τῷ ξίφει τῷ πελέχει ] 
ἐπεὶ χαὶ} ἀφ᾽ οὗ ἡ δράκαινα ἡ διψὰς Κλυταιμνήστρα] 
ῥήξει χαὶ κόψει} τὸν πλατὺν τένοντα χαὶ τὸ μετά- 
φρενον ἐμὲ χαὶ ἐμοῦ ὅπως χαὶ ὥσπερ τις Ϊ ὑλοτόμος ἢ 

τὸ ἐργάτης --- ἀπὸ χοινοῦ τὸ δήσσει χαὶ χότπτει --- πεύκης 
πρέμνον ἢ στύπος δρυὸς χαὶ ἐπιπλήσεε χαὶ Ϊ πληρώ- 
σει ᾿ τὸν ϑυμὸν αὐτῆς γέμοντα ἀγρίας χολῆς --- πῶς δὴ 

πληρώσει; ἐπιβᾶσα ἐπὶ τὸν τράχηλον ἐμοῦ ἡ δύσζη- 
λος τιμωρουμένη καὶ τιμωροῦσα | πολυστέναχτα ] ἢ δί: 

15 χα στεναγμοῦ χαὶ ἐλέους ὧς κχλεψίνυμφον χαὶ μοίχαιναν 

χαὶ οὐχ αἰχμάλωτον. : 
1109 Χάλυβες δὲ Σχυϑιχὸν ἔϑνος, παρ᾽ οἷς σίδηρος 

ἄριστος. 5858. Χαλυβδικῷ εἶπεν αἰολιχῶς" οἱ γὰρ «Αἰολεῖς 
τὸν ὄχον ὄχχον φασὶ χαὶ τὸ Χαλυβιχὸν Χαλυβδιχόν χαὶ ἕτερα 

ῶ0 τοιαῦτα μυρία. Τ : 

χνώδοντι δὲ τῷ πελέχει πα-ἰχνώδοντι νῦν τῷ πελέχει, 
ρὰ τὸ [πρὸς τὸ] καίνειν ὀδόντι. ἰχυρίως δὲ πᾶν τὸ εἰς ὀξὺ λῆ- 

χυρίως δὲ χνώδων πᾶν τὸ εἰς] γον ᾿παρὰ τὸ πρὸς τὸ χαί- 

24 ὀξὺ λῆγον. 588 γειν ὁδῷ ὄντι. 
() “ ἄλλως. τῷ Παφλαγονιχῷ πελέχει συντετριμμένη. πρῶ- 

τον γὰρ Χάλυβες εὗρον τὸν σίδηρον [ 5. ἡ δὲ Κασάνδρα καὶ 
τὸν ἑαυτῆς ϑάνατον προμαγτεύεται ὡς. βεβαίως οὖσα καὶ 
ἀληϑῶς μάντις. 55. 

ῬΡ 1110 στύπος --- ἰ στέλεχος [ χλῶνα | κλάδον [. ΧΕ 

80 (ΧῈΜ 1314). 

11 50ῃ. Αν. 1828 ("ἄριστος) 22 καένειν --- Βοἢ. ΒΟΡἢ. ΑἹ. 102 ὁ 

28 πᾶν --- 2489ᾳ 196 Ρ 20 πρῶτον --- Β0}. Β 8 411 

1.2 πτόρϑου ἃ πύρνου οἱ]. Ἠ68. πύρνοιε αῃοΉ. Χὶ τῆς ξυλένης {μαγέδος νοὶ 

μάκτρας 5ἴτη.ν, ἀπὸ δρυός, νῦν --- οἵ. ἘΜ2888 κατὰ τὸν Ἕρμιεππον --- παρὰ 
τὴν δρῦν, τὴν ξυλένην 508. ΑΘΒ0}. Εππι. 628 οἵ. Ἐυϑί. Οα. Τ| 802 10 ὃ ὃ γῖ 

ἀπὸ δρυὸς (οχ ἘΜ) βαρτα ξύλινος α πέϑος ϑεῦ. 8 ἡ λεκάνη Βαρτα 
δεξαμενήα 22 ὁδῷ ὄντε 28" πρὸς τὸ καένειν) προσκαένειν γ. 24 κατα- 

λῆγον 8 240 ὁδῷ ὄντι [ ὁδεύοντε γ2Ὡ ὀδόντε νἱ ἃ (εἷπο Οδηΐ. οἵ Ῥοί() 

ΕΜ 2880 
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1118 πᾶν 83 λαχίζου σ᾽ τινὲς πᾶν λακίζουσα σχίζουσα. 
γράφουσι παλλαχίζουσα ἵν τἰγὲρ, δὲ παλλακίζουσα φα- 
ἢ ὡς παλλακχίδα τιμωρουμένη. ] σίν, ἵν᾽ ῇ ὡς πταλλαχέδα ἩΜΥῚ 

Ρἢ.] χαὶ ὅλον ὑβρίζουσα 5885 καὶ [ρουμένη. 
ἘΡ ἀφανίζουσα | 5 ἐν τοῖς φόνοις [ τὸ σῶμα. 555 ᾿ 
θ ρϑαρὸν δὲ δέμας ἀντὶ τοῦ ] νεχρὸν τὸ σῶμα ] γενόμενον. 

τῆς γὰρ ψυχῆς ἐξερχομένης τὸ θερμὸν πιᾶν ἐχφεύγει. 855 φο- 
Ρ γαῖ δὲ ἀντὶ τοῦ τοῖς τοῦ φόνου τόποις, ἔνϑα ἐφονεύϑη, 

ὡς καὶ Ὅμηρος ἄνδρας τ᾽ ἀσπαέροντας ἐν ἀργάλθσον 
ῖ᾽0ὺ φονῇσι (Κ 521) ἐν τοῖς φονιχοῖς τόποις. 5) ͵ 

1114 δράκαινα᾽" δράχαιναν] ἀντὶ τοῦ ἔχιδνα" λέγει δὲ τὴν 
λέγει 1 τὴν Κλυταιμνήστραν |.] Κλυταιμνήστραν. εἶδος δὲ ἀντὶ 
ἢ 58 δράχαινα ἀντὶ τοῦ ἔχιδνα] εἴδους εἶττε διψῶσα χαὶ δρά-᾿ 
Ι εἶδος ἀντὶ εἴδους (912 Ῥ) ] χαινα ἀντὶ ἐχίδνης. ὡς γὰρ 

ιὅ ἡ γὰρ ἔχιδνα μετὰ τὸ μιγῆναι] ἔχιδνα μετὰ τὸ μιγῆναι ἄνα 
ἀναιρεῖ τὸν ὁμόζυγον ὡς χαὶ ρεῖ τὸν ὁμόζυγον | καὶ οἱ πεαῖ-, την, 
αὐτὴ τὸν 888 ᾿γαμέμνονα 5] δους τὴν μητέρα τιχτόμενοι. Ι ἷ 
ὁμόζυγον, τὸν ἴδιον σύνοιχον) οὕτως καὶ ἡ Κλυταιμινήστρα 
ἐφόνευσεν. 55 τὸν ᾿4γαμέμνονα καὶ ὁ Ὅρέ- 

20 στης τὴν κλοιοιμν σέναν, περὶ δὲ ἐχιδνῶν Νίκανδρός φησιν. 
οὑτωσί" 56ηᾳ. Θ 181---184 χαὶ ἡ διψὰς ὄφις ἐστί, τῷ δηχϑέντι να 

δὲ ὑπ᾿ αὐτῆς δίψος ἄρρητον ἐγγίνεται ὡς πίνοντι δι δῦ 
γνυσϑαι, ὅϑεν ὃ ὄφις οὗτος ἐχλήϑη διψάς. ᾿ 

1111 ἀστέμβαχτα ] πολυστέναχτα, μεμττά 15 ΡΟΝ 
2 1085.) ἔνιοι δὲ ἀλάλητα ἢ ἀμετάτρεπτα ἢ ἀχίνητα. 8 χατὰ 

στέρησιν τοῦ στέμβειν --- λέγει δὲ καὶ Εὐφορίων χλέος ᾿ 
ἀστέμβακχτον (ἕ. 1060). ΧΕπΒί. Π.Ὶ 19029 τὸ ἔα 

1120 σχύμνος δὲ" σχύμνον λέγει ] τὸν Ὀρέστην ᾿ οἱὰν τ 
τοῦ ᾿Δγαμέμνογος, ἔχιδναν δὲ τὴν Κλυταιμνήστραν, παρ᾽ ὅσον 

80 χαὶ ἡ ἔχιδνα ἐν μὲν τῇ συνουσίᾳ ἀναιρεῖ τὸν ἄρρενα, ἐν δὲ 

τῷ τόχῳ ἀναιρεῖται αὐτὴ ὑπὸ τῶν τέχνων ἐσθιόντων αὐτῆς 

τὴν γαστέρα χαὶ οὕτως ἐξερχομένων. ταῦτα δὲ ἐπὶ Κλυται- 

νὶ 

8 σῶμα εἴ. ῬΊμΙτΒ. Ατ. 986 8 τοῖρ΄ --- Βοῃ. Β Ὁ 668 8ι,. Ῥὴμῖ ΒΟ 
ΧΙ δὅ 14 εἶδος --- 50... Ἐπ. ΟΥ. 419 18 ἡ ἔχεδνα -- (Η οὕ. 11 ἀαρδυ 
860}. ΝΙίο. Θ 181 5ᾶ86ρ. 80 ἂν --- ΒΟἢ. Ἐὰν. ον. 24. ΕΟ 

᾿ 

31:.131) ϑουρὰξ α γί - ὀδὰξ α (839) ᾿πωδόνωνδὲ  .-22 πῶοντα γὰ 

24 ἀστέμβακτον ἀντὲ τοῦ Εσ(ΕΝ) ἀο ν.]. Μὰ5.Β}. ΧΧΧΤΙΥ 449 581 αὕτη 



ΣΧΟΛΙΑ.. . 888 

μνήστρας συνέβη 5835 ἀνελούσης τὸν ἄνδρα χαὶ 5 ἀναιρεϑείσης 
ὑπὸ τοῦ παιδὸς αὐτῆς 58) Ὀρέστου. 59 

1120. σχύμνος" ἡ ἱστορία δήλη καὶ νῦν ἐρρέϑη. Τ' 
ἔχῇρα φόνου περιφραστιχῶς τὸν ϑανατον". Τ 

ὃ 1122 χαχὸν μίασμα χατὰ τὴν παροιμίαν χαχὸν χκα- 
χῷ ἰώμενος (Ηεν. 11 δ8). χαὲὶ γὰρ Ὀρέστης χαχὸν μὲν ἐάσατο 
τὸν φόνον τοῦ πατρός, χκαχῷ δὲ ἐμητροχτόνησε χαὶ διὰ τοῦτο 
χαὶ ἐμάνη 555, χαὶ παρεφρόνησε χρόνον ττολύν. 5" 

1128 ἐμὸς δ᾽ ἀχοίτη ς᾽ ὅτι “Ἰαχεδαιμόνιοι ἱδρύσαντο 

τὺ ζ“γαμέμνονος ΖΦιὸς ἱερὸν εἰς τιμὴν τοῦ ἥρωος. Οἰβάλου 
δὲ αὐτοὺς εἶπε τέχνα ὡς χαὶ Ἡσίοδος χαίρετε “Δυγχῆος 

γενεή (Α 3217), ὥσπερ τυχὸν εἴ τις εἴττοι ᾿“λεξάνδρου παῖδας 
τοὺς ᾿“λεξανδρεῖς. Οἰβάλου δὲ Τυνδάρεως καὶ οἱ λοιποὶ τῶν 
«“Ἰαχώνων προὔχοντες. 5855} χατὰ δὲ ἑτέρους" Κυνόρτου χαὶ 

ιὸ Γοργοφόνης ὑπῆρχε Τυνδάρεως χαὶ. οἱ αὐτοῦ ἀδελφοί (ΑΔΑΡ. 
ὈΠῸ]1. ΠῚ 117). Τ αἱμύλους δὲ αὐτοὺς σχώπτουσιν εἶναι χαὶ 

(}) ψεύστας χαὶ  δολίους ἰ ὥς φησι χαὶ Εὐριπίδης Στεάρ- 

τὴς ἔνοιχοι δόλια βουλευτήρεα (Απᾶν. 4460). οἰχείως 

δὲ ἀπέδωχεν τὸ μὲν ἀχοίτης πρὸς τὸ νύμφης, τὸ δὲ 

2) ἄναξ πρὸς τὸ δούλης. 5855, τὸ σχῆμα ἀπόδοσις. Τ' ἄναχτα 
δὲ λέγει ] τὸν ᾿Αγαμέμνονα |. 5" 

1128 ναὸν δέ μοι. ὅτι 5 Κασάνδρας ἱερόν ἐστιν ἐν 
Ἰταλίᾳ 5855' ὅτεερ ἱδρύσαντο οἱ προέχοντες τῶν Δαυνίων εἰς 

Ρ τιμὴν αὐτῆς. ἔστι δὲ ττλησίον Σάλπης λίμνης Τ.. | Σάλπη 
25 δὲ λίμνη ἐν Ἰταλίᾳ, Δάρδανος δὲ πόλις Ἰταλίας |. 5855: ἐγὼ 

δὲ τοὺς Φαρδανίους ἔϑνος εὗρον οἰχοῦντας ὑτιέρ τε Ἰλλυριῶν 

χαὶ Ἰ]αχεδόνων. χαὶ ἡ Δάρδανος πόλις ἐχεῖ ἐστιν (ΟἽ 
75 Βο). 

Ὁ 1180 ἀγχιτέρμονες ἀστυγείτονες  ὅμουροι, τελησιόχω- 
ἘΡ ροι 559 πλησίον τῆς (λίμνης) Ἰταλίας |. 58 
81 1181 παρϑένειον᾽ αἱ χοῦραι, φησὶ, τῶν Ζαυνέων, ἐὰν. 

μὴ ϑέλωσι γαμηϑῆναι τοῖς μνηστῆρσιν αὐτῶν ἢ διὰ δυσμορ- 
φίαν ἢ διὰ δυσγένειαν, χαταφεύγουσαι εἰς τὸ ἐμὸν τέμενος, 

Ρ χρίσασαι ἑαυτῶν τὰ πρόσωπα φαρμάχῳ χαὶ] μέλαιναν ἐσϑῆτα]) 

ἐνδυσάμεναι χαὶ περιτιλεξάμεναι ταῖς χερσὶ τὸ ἐμὸν βρέτας 
ἤτοι τὸ Ἰ ξόανον [ οὕτω τταρϑένοι διαμενοῦσιν. 55" 53 

12 εἴπηε 838 88 καταφεύγονταε 8 καταφεύξονται 83 
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1188 βρέτας χυρίως τὸ τοῦ ἀνϑρώπου εἴδωλον, χατα- 
χρηστιχῶς δὲ χαὶ τὸ οἱονδήτεοτε εἴδωλον (804:3). Τ {παρ- 

Ρ ϑένειον, ζυγὸν | τὸν ταῖς παρϑένοις πρέποντα | λέγει δὲ 
4 τὸν | γάμον ]. 5 

Ῥ 1188 τοὺς Ἑχτορείοις" | Ἑχτόρειος κόμη λέγεται ἡ 
τὰ ὀπίσω χαϑειμένα ἔχουσα, τὰ δὲ ἔμπροσϑε χεχαρμένα ] 
555: ὥς φησιν ὁ “υχόφρων οὗτος. Πλούταρχος δὲ λέγει ὅτε 
Θησεὺς ἡβήσας εἰς Δελφοὺς ἦλϑε καὶ τὴν τῆς πρώτης ἦλι- 
χίας χόμην ᾿Ἵπόλλωνι χαϑιέρωσε τὴν ἐμπροσϑίαν μόνην χα- 

10 ρείς, τὴν δὲ ὄπισϑεν μαχρὰν χαὶ ἄχαρτον ἐάσας. χαὶ τῆς 
χουρᾶς τὸ εἶδος ταύτης τιρῶτοι ᾿ἄβαντες ἐμιμήσαντο, ὡς χαὶ 
Ὅμηρος περὶ τούτων φησί (Τ}65.8)56ᾳ.Β ὅ42. οὗτος δὲ ὃ “υχό- 

φρων ἴσως τὴν Κασάνδραν εἰσάγει τιόϑῳ τοῦ Ἕχτορος τὴν τοι- 
αὐτὴν χόμην Ἑχτορείαν χαλοῦσαν ὡς χαὶ τοῦ Ἕχτορος οὕτω 

18 χομῶντος. Τ ὁ δὲ νοῦς" ὅσαι παρϑένοι ϑελήσουσιν ἐχφυγεῖν 
τὸν ζυγὸν τῶν ἀνδρῶν ἤτοι τὸν γάμον καὶ ἀτεαρνοῦνται τοῦτον 
ἀγαπῶσαι τὸ εἶναι παρϑένοι, εἰς τὸ ἐμὸν εἴδωλον προσδρα- 
μοῦνται χαὶ εὐξάμεναι ἀ[λι]ρήσονται ἀτε᾽ αὐτοῦ χαὶ εὐϑὺς τοῦ 

γάμου στερηϑήσονται. αὕτη γὰρ ἦν παρϑένος καὶ διὰ ζῆλον 
20 ᾿“ϑηνᾶς Αἴας ὅ “οχρὸς διέφϑειρεν αὐτὴν ἐν τῷ ναῷ αὐτῆς, 

ἥτις ὀργισϑεῖσα αὐτοὺς διέφϑειρεν ἐν τῇ θαλάσσῃ. 5 

Ῥ 1184 μῶμαρ δὲ] ὅ μῶμος 1 ὡς εἶδαρ 558, ἄλχαρ 5, εἶ- 
λαρ. 588: μῶμαρ ὁ] μῶμος 1. ται. ΑΟ ΤΥ 4009. 

1181. ἐρινύων ἐσθῆτα 5558 γ΄ εἰσιν ἐριννύες, Τισι- 

δ φόνη, ἸΠέγαιρα, ᾿Α“ληχτώ, τιμωρητιχαὶ τῇ δυνάμει (15ὅ14), 

μέλαιναι δὲ τὴν ϑέαν (38834), ὅϑεν καὶ τὰς μελαίνας ἐσϑῆ- 

τας ἐριννύων φαμέν. Τ' αἱ τῶν Δαυνίων γυναῖχες μέλαιναν 
ἐσθῆτα φοροῦσι χαὶ τὰς ὄψεις βάτιτονται. 5558} πετέα μμέ- 

() ναι ϑρόνοις τοῖς βάπτροις [] τὰ γὰρ βάμματα φάρμα- 
80 χεχά. 5555 

ὃ δὲ Τίμαιός φησιν ὅτι Ἕλλη-] πυρρῷ χρώματι, ὥς φησι Τί- 
γες, ἐπειδὰν ἀπιαντήσωσι ταῖς] μαιος, ταινέαις τὲ πλατείαις 

ὅ (Ρ0]]. Π| 29) 
ΟΞ ΒΝ 

24 ἐριννύων 88 7 ΘΟΠΒίδη8 ἱπάθ ἃ ἀποάθοίπιο 5ϑθοι]ο βουὶρίατα 
29 βαπιοῖς 8 φάρμακα 883 32 ἀπατήσωσε 8 
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“Ιαυνίαις ὑπεσταλμέναις μὲν] εἰσὶν ὑτεεζωσμέναι, ὑτεοδεδεμέ- 
ἐσθῆτα φαιάν, ἐζωσμέναις δὲναι τὰ χοῖλα ὑποδήματα χαὶ 
ταινίαις πλατείαις, ὑποδεδεμέ-} δάβδους κατέχουσαι. 
γαις δὲ τὰ χοῖλα τῶν ὑποδημάτων, ἐχούσαις δὲ ἐν ταῖς χερσὶ 

ὅ ῥάβδον, ὑπαληλιμμέναις δὲ τὸ πρόσωττον χαϑάτίερ τιυρζρ)ῷ 
τινε χρώματι, τῶν Ποινῶν ἔννοιαν λαμβάνουσι τῶν τραγιχῶν 

(ΒῊΘ 1 1960). 5583 
1141 πένϑος δὲ Αἴαντος τοῦ “Ιοχροῦ περὶ τὰς Τυ- 

ραίας ναυαγήσαντος χαὶ ταφέντος ἐν Τρέμοντι χώρᾳ τῆς 
10 “ήλου (15012) [[ οἱ «οχροὶ μόλις σωϑέντες ἦλθον εἰς τὴν οὐ- ΑΡ. 8Ρ. θ:0 

χείαγν᾽ 

γένϑος δὲ λοιμοῦ χατα- 
σχόντος τὴν “Ἰοχρίδα διὰ τὴν 
εἰς Κασάνδραν ἀϑεμιτομιξίαν 

ιὸ Αἴαντος ἔχρησεν ὅ ϑεὸς (β΄) 
,“παρϑένους ἐνιαυσιαίας ᾿ εἰς 
Τροίαν τῇ ϑηνᾷ ἀποστέλλειν 
ἐπεὶ α ἔτη. πεμπόμεναι δὲ αὖ- 
ται ἐφονεύοντο ὑποὸτῶν Τρώων: 

20 προυπαντῶντες γὰρ οἱ Τρῶες 

ἐλιϑοβόλουν αὐτάς" εἰ δέ τινες 
ἐχφύγοιεν ἀνελϑοῦσαι λάϑρα 
εἰς τὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς ἱερόν, τὸ 
λοιπὸν αὗται ἱέρειαι ἐγίνοντο. 

)ὅ τὰς δὲ ἀναιρεϑείσας ἔχαιον 
ἀχάρποις χαὶ ἀγρίοις ξύλοις, 
τὰ δὲ ὀστᾶ αὐτῶν ἀπὸ Τρά- 
ρωνος ὄρους τῆς Τροίας εἰς 

ϑάλασσαν ἔρριπτον χαὶ πιάλιν 
80 οὗ “οχροὶ ἀπέστελλον ἑτέρας. 

ταύτης δὲ τῆς ἱστορίας χαὶ 
Καλλίμαχος μέμνηται. 588 

φϑορὰ | δὲ χαὶ λοιμὸς ] μετὰ 
τρίτον ἔτος ἔσχε τὴν «Δοχρίδα 
Ιδεὰ τὴν εἰς Κασάνδραν ἀϑέ- 
μιτοὸν πρᾶξιν τοῦ Αἴαντος. 

ἔχρησε δὲ ὁ ϑεὸς ] ἱλάσχεσϑαι 
τὴν θεὰν ᾿ϑηνᾶν “τὴν ἐν 
Ἰλίῳ ἐπ᾿ ἔτη α β' παρϑένους 
σεέμττοντας | κλήρῳ | χαὶ λαχή- 

σει [. πεμτομένας δὲ αὐτὰς 
χυρουτταντῶντες οἱ Τρῶες εἰ 

χατέσχον, ἀνήρουν χαὶ χαίον- 
τὲς ἀχάρποις χαὶ ἀγρίοις ξύ- 

λοις τὰ ὀστᾶ αὐτῶν ἀττὸ Τρά- 

ρωγος ὄρους τῆς Τροίας τὴν 

σποδὸν (1159) εἰς ϑάλασσαν 

ἔρριτετον" χαὶ πτάλεν οἱ “οχροὶ 
ἑτέρας ἔστελλον. εἰ δέ τινες 
ἐχφύγοιεν ἀνελϑοῦσαι λάϑρα 
εἰς τὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς ἱερόν | ἔ- 
σαιρον αὐτὸ χαὶ ἔραιγον, τῇ 
δὲ ϑεῷ οὐ τιροσήρχοντο οὔτε 

12 λοιμοῦ --- ΑΡ. 6ρ. θ20 860ῃ. ΑὮ ΝῸθ 

4 τὰ --- ῬΟΙΙ. Υ 84 
ϑσΔὈ. ΠΤ ὅ:: 9 χωρίῳ 11 
πρᾶξιν καὶ τὴν μίξιν τοῦ 88 

ἀϑεσμιτομεξέαν γ2 80 ἄλλας 8 
ὦ (6 55Ὁ 

ὅ καϑάπερ --- Ἠθ8. ἀγχουσέζεταε 

10 τὰ οἐκεῖα 11 οἵ. ΑΡ. 

140 ἀϑέμεστον μέξιν ὃ ἀϑεμετομιξίαν γἹ 

0 Ποινῶ»ν ---- 

14 ἀϑέμετον 

800 γοϑύ ἑερὸν Δα, ἑέρειαε ἐγένοντο 
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τοῦ ἱεροῦ ἐξήρχοντο, δὲ μὴ νύχτωρ. ἦσαν δὲ χεχαρμέναι, 
μονοχίτωνες χαὶ ἀνυπόδητοι. πρῶται δὲ τῶν «οχρίδων πταρ- 
ϑένων Περίβοια χαὶ Κλεοττάτρα ἀφίκοντο. Ἰ καὶ πρῶτον μὲν 
τὰς παρϑένους ΤῸ εἶτα τὰ βρέφη ἐνιαύσια μετὰ τῶν τροφῶν 
αὐτῶν ἔπεμττον οἱ «οχροί, χιλίων δ᾽ ἐτῶν παρελθόντων μετὰ 
τὸν Φωχιχὸν πόλεμον ἐπαύσαντο τῆς τοιαύτης ϑυσίας ᾿! ὥς Ὁ 

φησι Τίμαιος ((ἨΘῚ 206) ὁ Σιχκελός ]. μέμνηται δὲ τῆς ἱστο- 
ρίας χαὶ  ὅ Κυρηναῖος 1 Καλλίμαχος (ἔν. 18. καὶ ἄλλως. ΟΕ]. Π| 71 
πέγϑος δὲ ταῖς “οχρίσι διὰ τὰς 588 φονευομένας 85) ϑυγα- 
τέρας 585) αὐτῶν 5... : 

1148 Ἐγῦν Κύπριδος τῆς παρϑενίας " 5558: λῃστὴν 
δὲ [ ἅρπαγα χαὶ βιαστήν | 585 χαὶ ἀναιδέζσδτατον. 53. 

1146 “άρυμνα πόλις Θεσσαλίας 5553 τὴν δὲ “άρισσαν 
χαχῶς λέγει ““άρυμναν. ΤῸ χαὶ 5 Σπερχειὸς | ποταμὸς | 5558, 
ὁμοίως 51 Θεσσαλίας | 535, ὃς νῦν Σαλαμβρία χαλεῖται Τ. 
χαὶ Βοάγριος ποταμὸς “Ἰοχρίδος᾽ παράχειται δὲ τῇ Θεσ- 
σαλίᾳ ἡ «1οχρίς. 5885, ὅμοροι γάρ εἰσιν. 5 

1141 Σχάρφεια πόλις «οχρίδος, τῶν Θερμοττυλῶν ἐγ- 

γύς. χέχληται ἀπὸ Σχαρφείας. δίθρ!ι. Φαλωριώς πόλις 

“Ἰοχρίδος. ϑίορι. Σχαρφεια δὲ καὶ Φαλωρία χαὶ Ναρύ- 
χειον χαὶ Θρονίτιδες | πόλεις («Τοχρίδος)]. 59 

1148 Νάἄρυξ᾽ τινὲς δὲ Ναρύχζελιον τὴν πόλιν φασὶν" ἐξ 

ἧς «Αἴας. ὅῖθρ!. 

1149 “οχρῶν ἀγυιαὶ... ἘΠύρων ὄρος “Τοχρίδος ἢ 555} 

Πυρωναία πόλις “οχρίδος ἀπὸ Πύρωνος. “ϑίθρ. 
1150 Ὁδοιδόχειος" (Οδοιδόχος) πατὴρ Οιλέως, πιάτόττος 

δὲ «ἴαντος. 555} χαὶ πᾶς ὃ τοῦ “Οδοιδόχου τοῦ πατρὸς ᾿Οιλέως, 

πάππου δὲ «ἴΐαντος οἶχος ]. 5 
1182 Γυγαία᾽ Γυγαία καὶ ᾿4γρίσκα καλεῖται ἡ ̓4“ϑηνᾶ. 585 

1 Τέμαιος ἱποουΐαπι, αὐτὰ ΘΧ ὉΌΘΙΟΥΘ 5. 8η ΘΧ ἰηΐθργα ΒΙΡΙΠΙοίμθοα 

ὑπΆχουϊῦ δ ΠΙΟΙΪ 500 Θαμμ δα τοβε ηοπΐα ἱπά πα! Ὅη5. Θχιουϊπδίατη 9911 

ΠΟΙΊΘῊ --- ΓΘ 1οἰ τοι το γα α85 --- ἢ τοοθρουϊῦ, Νά Β0ῃ. 83ὅ15, ΠῸῚ 59718 

(ἀοἴἴοκ. 141), βίπο ἀαρίο (Α]. 1158) ΤΙ πηδοὶ οϑῦ: ααοα γοιὸ Οοἴξοϊ. 12 ροϑβ 

1168 Δ1αυἱ4 ἱπίογοί ἀῖββο ρομὶῦ, οουῖο. Ἰοααθπα  αϑὰ ΓΥΘΟΡ ΤΌ πΙ5. ἃ τϑίθὶ- 

Ηἰτασ, ααϊ πα ]Π101 βθοιηαγίδπι βοηϊθηθϑιη Ὀυϊποῖρα 1} Ῥγδϑιηϊτ ᾿γαθίον 2. 

1181, ααἱ]οοἱ ῬΤΟΙΒ5. αἰβραυ 5 βαῃΐ 10. [Δ0. ἰηα. 11 παρϑένου 838. 

15 Ῥοποαβ Εἰπβί. Ὁ Ρ 139 4}}. οἴΐδιη ἱπᾶϊρηΐοῦ {146 οδῦ Ἤϊβι ΤΧ Τοῦ 

10 παράκεινταε 83 δὲ ο1]. 83 11 οἱ λοχροὲ 83Ξ 20 Φαλωρέα --- ΟΧ 

Ηΐβ ἱπορῦϊβ Ναρύκειον οογίθ οδῦ ΒοχοηἶΒ 24 186. ἱπᾶ. 

ὐὐον Νδσδα.. νά, 
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118ὅ αἷς ἀχτέριστο ς᾽ Τί- 
μαιος ἱστορεῖ ὅτι αἱ τπταραγενό- 
μεναι παρϑένοι ἐδούλευον ἐν 
τῷ ἱερῷ τῆς ᾿41ϑηνᾶς β΄ οὖσαι" 
εἰ δέ τις ἀποϑάνοι, ἑτέραν 

παραγίένεσϑαι ἀντ᾽ αὐτῆς, ἐχεί- 
γὴν δὲ οὐ ϑάπτεσϑαι παρὰ τῶν 
Τρώων, ἀλλὰ χαίεσϑαι ] ἀγρί- 
οις ξύλοις ] χαὶ τὰ ὀστᾶ αὐτῆς 
δίπτεσθαι εἰς ϑάλασσαν. 585 

αὐτὰς δὲ πάλιν λέγουσιν ὅτι 

8817 

ἐρρέϑη ὅτι φονευόμεγαι παρὰ 
τῶν Τρώων αἱ «Τοχρίδες ἀχάρ- 
ποις ξύλοις ἐχαίοντο καὶ ἡ 
σποδὸς αὐτῶν εἰς ϑάλασσαν 

ἐρρίπτετο. ἡ δὲ σύνταξις οὕ- 
τως αἷς ξέναις «ἁΙοχρίσιν 
ἐν ξένῃ ψάμμῳ ἀκχτέρι- 
στος χαὶ [ ἄταφος | λυπηρὸς | 
τάφος ἐχχλυσϑήσεταει ἤ:- 
γουν ἐχριφῇ ὑπὸ τοῦ χλύδωνος. 

ϑνήσχουσαι ἐν τόπῳ τινὶ ἐρ- 
ρέπτοντο παραϑαλασσίῳ 58 εἰ δέ τις ἔϑαψεν αὐτάς, μεγάλως 
ἐτιμωρεῖτο. 5358 

1151 ὅταν δ᾽ ἀχάρποις" ἄχαρπα φυτὰ λέγονται 5 ] 
τὰ ἄγρια | ἥμερα δὲ λέγονται τὰ χαρποφόρα. 588 ὅτ᾽ ἂν ἀκάρ- 

ποις ἐρρέϑη. Τ' 

1189 τῆς ἐκ λόφων᾽ συνέβη μιᾷ στελλομένῃ ἐκ “Τοχρί- 

δος διαφϑαρῆναι ἐπί τινος λόφου τῆς Τροίας χαλουμένου 
Τράρωνγος, εἶτα τοὺς “οχροὺς τὴν μὲν ϑάψαι, σιωπῆσαι δὲ 
χαὶ μηχέτι πέμπειν τὰς παῖδας φάσκοντας πετπληρῶσϑαι τὸν 
τῶν ἐτῶν χρόνον" ἀχαρπίας δὲ 5555, μετὰ τὴν παῦσιν τῆς 

ϑυσίας Τ' χατασχούσης αὐτοὺς πάλιν πέμπειν οὐχέτι β΄, ἀλλὰ 
μέαν, ἀρχοῦσαν εἶναι δοχοῦντας τὴν τιμωρίαν. ὃ δὲ χρησμὸς 

οὐχ εἶχεν ὡρισμένον χρόνον, ἀλλ᾽ 55984 εἰς 555... β΄ 5555 

χόρας 585, ἀντὶ τῆς ἀδιχίας 5858, τῆς γενομένης εἰς 58 τὴν 
Κασάνδραν 5555, παρὰ τοῦ Αἴαντος τοῦ “Ιοχροῦ ἐν τῷ ἱερῷ 
τῆς ϑηνᾶς 53 ἐδήλου στέλλειν 5" Τράρωνος 5855) Τρά- 
ρων 88 ἀχρωτήριον Τροίας [ ὅϑεν μία τῶν ““οχρίδων παρ- 

ϑέγων χατεχρημνίσϑη 885 χαὶ παρ᾽ αὐτῶν ἐτάφη εὑρεϑεῖσα. 88 

1 ὑπὶθδ  σὀχ 11 Ἀό αὐτὸοῖ ΣᾺ λέγειϊ 
ἀοίαγ οοΥπιρία 6580 αοὗξοκ. κί εὐωρῆσαε 
σκοντες. 601. Κύρημ. δοκοῦντας αὖ γ δοκοῦντες γί 22 αὐτοὺς πάλιν 
πάλιν τὴν λοκρέδα 7 πέμψαι 83 ἔπεμπον Τ' 28 δοκοῦντες 85 Τ' 
ὁ δὲ ---- 21 στέλλειν ροϑὺ χρόνον 21 Τ' 24 80. ἱπά, εἐρζόταν ἐξιλέωσε 

τὴν ϑεὸνν ο]. Α6]. ἔν. 41 β΄ κόρας φοβὲ ἐδήλου 21 Τ' 2ὅ τῆς κα- 

σάνδρας Τ' 
ΠΙΥΟΟΡΒτοηΐΪβ ΑἸοχαηάᾶγα 11. 

19 σιωπῆσαι ὝΟΧ νἱ- 

20 πέμψαε 838 γ2 φά- 

22 
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1100 ἄλλαι δὲ" ὅσαι γὰρ ἀπέϑνησχον, τοσαῦται ἀντ᾽ 
αὐτῶν ἐστέλλοντο ἐν Τρῳάδι 8585 παρὰ τῶν “οχρῶν 58. 
γύχτωρ δὲ εἶπεν, ὅτι οὐ τῇ ἡμέρᾳ εἰσήρχοντο εἰς τὴν τιόλεν, 
ἀλλ᾽ ἐν νυχτί, ἵνα μὴ φωραϑεῖσαι παρὰ τῶν Τρώων ἀναι- 
ρεϑῶσιν, ἐτιειδὴ ἀεὶ οἱ Τρῶες τιροσεδέχοντο φονεῦσαι αὐτὰς 
χαχῶς. 5" ἔσαι καὶ μαχρὸν χαὶ βραχὺ δεχϑὲν οὐ λυμαί- 
γεταὶ τὸν στίχον, ᾿ὡς στολλάχις εἴρηχα (1116). Τὶ 

1161 Σεϑῶνος" Σιϑὼν βα-} εἰς τὸ “Ῥοίτειον, ἀπὸ δὲ τοῦ 
σιλεὺς Θρᾳχῶν, ἀφ᾽ οὗ ἡ Θρᾷ- Ῥοιτείου τὴν ὅλην Τροίαν ἐδή- 
χη Σιϑωνία 58) οὗ ϑυγάτηρ)] λωσεν. Σιϑῶνος γὰρ τοῦ Θρά- 

Ῥοιτείου ὅλην τὴν Τροίαν φη-τε Παλλήνη πόλις Θράχης | 
σίν. 588 ἔστι δὲ ἀχρωτήριον, ἐν χαὶ τὸ Ῥοίτειον τότεος ἐν Τροίᾳ. 
ᾧ δ᾽ ̓Αχιλλεὺς τὰς ναῦς ἔστησε ὃ δὲ Σιϑὼν υἱὸς ἦν “ἄρεος ᾿. 
χωρὶς τῆς ἰδέας δυνάμεως. 53 

1102 χἀχκχέλευϑα᾽ χαταχρύφους ὁδοὺς ττεριβλέτεουσαι. 
ἐδειλίων γὰρ, ὧς ἔφην, μὴ ἀναιρεϑῶσι ὑττὸ Τρώων. τὸ δὲ 
παπταλώμεναι ἀδείᾳ «“Τυχοφρονείᾳ ἐλέχϑη. ἹἹππώναχτος 
γάρ ἐστιν ἡ λέξις χαὶ δηλοῖ τὸ περιβλέπουσαι. ἀλλ᾽ | ἐκεῖνος (δε. ΑΡ. δι 
σταμφαλῆσαι | τὸ ἐδεῖν λέγει (ἔν. 181 Β), οὐ πτιαπτταλῆσαι, ὥσστερ 

γῦν φησιν οὗτος, περὶ δὲ τὸ τέλος μετὰ μιχρὸν ἐρεῖ 866. 
ΑΙ. 1458, τοιαύτῃ γοῦν ἀδείᾳ χρώμενος πῶς οὐχ ἂν περὲ οὗ 
βούλοιτο μετριχῶς γράψοι; 

110 ὀφελτρεύουσι --- ͵ καλλύνουσι |. “Ἐρί “Ἐ6᾽ ὅ8θ39 
ἘΜ 644)) ὀφελτρεύσωσι σαρώσωσι. σαρὸν γὰρ χαὶ 
ὄφελλα καὶ ὄφελμος ἡ σχοῦπα λέγεται. χαὶ τοῦτο Ἱπτιτώναξ 
φησὶν ὃ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἐλθὼν σὺν τριοῖσι μάρτυσεν, ὅχου 
τὸν ἕρπιν ὅ σχότος χαπηλεύξι, ἄνϑρωπον εὗρε τὴν 
στέγην ὀφέλλοντα᾽ οὐ γὰρ παρῆν ὄφελμα πυϑμένιε 

2 ἐπεστέλλοντο 83 οἵ. 88ὕ30.0 Χ ὑπεστέλλοντο ἵ 168 τόπος α 

11 Ἃ ὅλης οἵ. 1181 18 κακκέλευϑα ν»2 κατακρυφέους ὃ κατὰ κρυ- 

φέους γ2 21 ὀφελτρεύσουσε᾽ σαρώσουσε ὃ σκουπέσουσε Βαγρταᾷ σαρώσωσε 

λλ . 
α τὰ" 28 ὄφε γί ὄφελλε ν2 ὄφελμα α τὴ γῖ ὕφελτρον ὃ χουσκοῦ- 
σπα γ2 29 (2) ὅπου ὃ ὅρκου γ2 80 ἕρκεν α ἕρπην γΣ σκόποθ νὮ 

καπηλεύσει α (8) εὑρὼν γ2 81 σαροῦντα Βιρ1ἃ ὀφέλλοντα α 

χῶν βασιλέως [| χαὶ ᾿αἴχιρόης 800. 
Τροίᾳ | Ῥοίτειον προσαγορευ- τῆς Νείλου ] ϑυγατέρες Παλ- (θοπ.10) 
όμενος (2001). ἀπὸ οὖν τοῦ] λήνη ἰ χαὶ Ῥοιτεία ] ἀφ᾽ ὧν ἥ (οι. 1.) 

᾿ 

Ι 

᾿ 
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στοιβῆς (ν. ὅ1 Β. ἔφοιβάσουσι πλυνοῦσι" Φοίβη γὰρ 

ἀλληγοριχῶς Τ τὸ ὕδωρ" 53. 

1107 ἐπετέτρατιτο δὲ τοῖς Τρωσὶ χαὶ ἡνίχα ἤσϑοντο 

πιαραγινομένας αὐτὰς ἐχ “οχρίδος, λέϑους ἔχοντες χαὶ ξίφη 

ὅ ἐπεξήεσαν αὐταῖς. 583 5, 
διὰ τοῦτο οὖν ἔσπευδον λάϑρα  ὅϑεν ἐν νυχτὶ εἰσήρχοντο εἰς 

χαὶ νύχτωρ εἰσέρχεσϑαι 8858) τὸν ναόν. 

εἰσιοῦσαι δὲ ἐχαϑέζοντο ἱχέτιδες ἐττὶ τοῦ ἱεροῦ τῆς ᾿1ϑηνᾶς 
ἐν ὅταν δὲ οὕτως χατέλυσαν, ἔχαιον αὐτὰς χαὶ ἐρρίπτουν 

10 εἰς τὴν ϑάλασσαν 5588 τὴν τέφραν αὐτῶν 58 (ΘΙ οΚ. 140). 

1108 πέτρον ἔχων ἢ τόδε ἢ τόδε᾽ ἐν τοιούτοις γὰρ 

οἱ Τρῶες ὡπλισμένοι τὰς “οχρίδας ἐξεδέχοντο, ὅπττως αὐτὰς 

ἀνέλωσι. νόμος γὰρ ἦν τοῖς Τρωσὶν ἐπαινῶν (1112) τοὺς τῶν 

14 “οχρίδων φονέας. Τ' 

Ρ 1110 στερρὰν κύβηλιν ] ἰσχυρὸν πέλεχυν ]. 585 ὁ [π’- 
πώναξ Κύβηλιν τὴν “Ῥέαν λέγδι, παρὰ τὸ ἐν Κυβέλλᾳ ἘΑΡ.Ὀ1Ρ].11ΠΠ|88 
πόλει Φρυγίας | τιμᾶσϑαι (ἶν. 121 Β) [ οὗτος δὲ τὸν “τέλεχυν ἘΜ 5423: 
Φαλαχραῖον δὲ κλάδον τὸ] ξύλον ἐκ τῆς Φαλάχρας" δ΄ 

ἘΡῚ ἀπὸ Φαλάχρας 1 δόρυ. Φαλά- γὰρ ἀχρωτήρια τῆς Ἴδης Πέρ- 
Ῥχρα δὲ | ὄρος ] Τροίας, ἀφ᾽ οὗ γαμον, “εχτόν, Γάργαρον, Φα- 

21 ες Τλάχρα (2413}), ἀφ᾽ ἧς 

τὰ δόρατα εἶχον οἱ Τρῶες. 5859 51 

1111 μαιμῶν᾽" χυρίως αἵματος ἐπιϑυμῶν αἱμῶν χαὶ (ΕΟ 97:9) 
προσϑήχῃ τοῦ ἃ μαιμῶν (1904). χκορέσσαιε" β΄ βραχέα᾽ 

25 εἰς δευτέραν χώραν ποίας ἀδείας ἐστίν, οὐχ οἶδα. ἐγὼ δὲ 

ἀπορήσας διὰ τὸ μὴ εὑρίσχειν αὐτόϑι τινὰ ποιητιχὸν τρό- 

πον τὸν ἐχτείνοντα αὐτὸ β΄ σα ἔγραψα ὡς ἐπὶ τῶν ἡρωΐ- 

χῶν, ἵν᾽ εἴη αἰολιχόν. ΕΜ 281536 

1ὅ πέλεκυν Η65. (ΕΜ 5421) 

έ 

1 (4) στόβης ὃ 2 Βομο!αϑία δοόσῳ ΘΧΡΙΙοσαοτας 8. ἐπετέτραπτο --- 

αὐτῶν 10 ρῬοβῦ καρποφόρα 887115 Βογρία, πὰ ὑχϑηβία}} Ἴ νύκτωρ ] κρύ- 

φα 538 9 ἰΔ6. ἱπά. οἵ, 8815 ΑΡ. ΘΡ. θεω: (οὕτως ᾿ΔοαΙ Ππηδγιπλ τηἰηἰβίθυϊο 
Ρτδρθαϊία 6.) κατέλυσαν (ἰπί. τὸν βίον υἱ μεταλλάττειν, καταστρέφειν) | κατ- 
ἐλευσαν Κύμη. Οοἤο. 18 τῷ8. 19 δόρατι 8 

22} 
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1112 ἀνατὶ | ἄνευ ἄτης 

χαὶ κινδύνου ]. τὸ ἑξῆς" τὸν 
χτανόντα τοὐπιλώβητον 
γένος ἐπαινέσει τεϑμῷ 
χαράξας καὶ νόμιμον ποι- 
ἦσας . 58) ἀντὶ τοῦ χωρὶς ] βλά- 

βης ᾿. 55 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝΑᾺ 

Ἐή σύνταξις οὕτως" ὁ δὲ δῆ - 

μος τῶν Τρώων δηλονότι τὸν 
χτανόντα τὸ ἐπιλώβητον 
γένος τὰς “οχρίδας ἐπαι- 
γέσει ἀνατεὶ ἐν τεϑμῷ 
χαὶ νόμῳ τοῦτο γράψας δη- 
λονότι τὸ ἐπαινεῖσϑαι τὸν 

φονεύσαντα “Δοχρίδα τινὰ καὶ μὴ ὑφορᾶσϑαι βλάβην τὴν 
οἱανοῦν. 

ι1τῦ Περσέως δὲ παρ- 

ϑένος 1 ἡ Ἕχάτη . ὃ γὰρ 
Ἡσίοδος ] Περσέως καὶ :24:στε- 
ρίας 1 γενξαλογεῖ αὐτήν (Θ 
409). 559 

Περσέως δὲ παρϑένος 
Ἐή Ἑχάτη". καὶ τοῦτο τῆς 
ἀδείας ἐστὲ τοῦ “υχόφρονος 
τὸν Πέρσην Περσέα καλεῖν, 
ὅπως ἀπαρτίζῃ τὰ μέτρᾳ" ὁ 

γὰρ Ἡσίοδος τὴν “ἙἘχάτην Πέρσου χαὶ ᾿ΑΙστερίας φησὶ ϑυγα- 
τέρα, οὐ Περσέως οὐδὲ μὴν Πέρσου τινὸς Ἰ νεωτέρου | ἀλλὰ 
Πέρσου τοῦ παλαιοῦ ἱ ὃς ἦν παῖς Εὐρυβίας καὶ Κριοῦ τοῦ 
Οὐρανοῦ παίδων. ἡ δὲ Πέρσου γυνὴ ᾿Α΄στερία παῖς ἦν Κοίου 
χαὶ Φοίβης 1 ὁ Κοῖος δὲ χαὶ ἡ Φοίβη Οὐρανοῦ παῖδες ]. 

1110 Βριμὼ ἡ Φερσεφόνη. ἡ δὲ αὐτὴ λέγεται χαὶ 
[Ἑχάτη ]. (καὶ) 'πολλώνιος Βριμὼ νυχτίπολον χϑονίην 
ἐνέροισιν ἄνασσαν (1 8602). Εα (ΒΕ... 

εἰρῆσϑαι δὲ ὅτι Ἐς Ἑρμῆν] Βριμὼ ἡ αὐτὴ “Ἐχάτη, ὅτι 
ἐρασϑέντα ἐπὶ χυνηγεσίαν ἐξι-͵ Ἑρμοῦ ἐν χυνηγεσίῳ βιάζον- 
ούσῃ ϑελῆσαι βιαίως μιγῆναι, τος αὐτὴν ἐνεβριμήσατο χαὶ 

(Ὁ ἡ δὲ | ἐνεβριμήσατο | αὐτῷ, δ᾽ οὕτως ἐπαύϑη (2294}). 
δὲ φοβηϑεὶς ἀπετράπη. καὶ ἐντεῦϑεν Βριμὼ τιροσηγορεύϑη. 
Ἐρ (ΕΜ 21851) χαὶ ἡ Περσεφόνη Βριμὼ λέγεται. δοχεῖ δὲ ἡ 
αὐτὴ εἶναι “Εχάτη χαὶ Βριμώ. Τ τρίμορφος δὲ | τριχέ- 
φαλος ] ἢ παρ᾽ ὅσον μετέχει οὐρανοῦ τε χαὶ γῆς χαὶ ἽἌιδου. 
555. Ἑἑἑπωπίέδα δὲ, εἰ μὲν δασέως, τὴν 1 ἀχόλουϑον | εἰ 

θ βλάβης Ἠθ5. 81 ἀκόλουθον ἐπέσκοπον Ηρ68. ἐπωπέδες. ϑοηηϊας 

Ὀ1ά. 41. 

1 ἀνατεὶ 88 11 ἀὁ ΕἘυπτγρὶα ἘΗ 685. Θ.239Ἐ ΑΡ. Ὀ0.18 Ἃ Κρ(ε)έου 

20 Φερσεφόνη ΒΟΧΌΟΠΘΠΙ ἃρποβοίμηιβ 49 198 698 ἢ 20 ἐνεβρεμήσατο 

ἴλιο. Νϑθο. 20. παρὰ τὸ βρεικᾶσϑαε Ῥ οιηϊποῦ 6 παυΐϊγαρίο αὐ ἡ τροφὸς 2148 

80 οχοϊαϊίπο Ηρβ5. Θ 4211 81 ἐπωπέδα |᾿ 8 Ἐπ (ΕΜ) Τ' οὐ 88 οοπβο- 
αἰανὶ οἵ. βομιίαῦ Ὀϊᾶ. 4Δ δασύνεταει, σὴμαένεε σ͵ (ἘΜῈ) 

ΑΡ. ΒΙ51.1 

ἕ 
; 

᾿ 

ἜΗ 65, Θ Εν. 

10. 409 

184. 186 

ον πμρρρε αν μι μκίρυυ..Ὁὦ «εν δι." , ϑυῦς,»»..... κεν. 

πώς ὅν. 
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δὲ ψιλῶς, τὴν | ἐπίσχοπον ] διὰ τοὺς ὦπας 585 “Ἐρ (ἘΜ 

36832) ἀπὸ τοῦ ὥψ ὠπός. 8 ἑπωπέδα δὲ χαὶ ἀχόλουθον 
τῆς ᾿Ἐχάτης φησὶ τὴν “Ἐχάβην, ὅτι, καϑάτιερ ληροῦσιν (195128), 

ἡ Ἑχάβη χύων γεγονυῖα λίϑοις ἀνῃρέϑη" καὶ τῇ “Ἐχάτῃ δέ 
ὅ φασιν ἕπτεσϑαι χύνας μελαίνας φοβεράς. (ΔΡ. Γ΄ 1217) 
6) 1111] ταρμύσσειν τὸ ] φοβεῖν ]. ΧΕρ (ΕΜ 1628). 

1180 Φεραίαν᾽ χάτη ἑτέρα" 1 Φεραίας τῆς “Τἐόλου 56. ὙΒθοοτ. 1 ϑι 

ϑυγατρὸς χαὶ τοῦ “Διὸς τεχϑεῖσα ἐν τριόδοις ἐρρίφη, βουχό- 
λοι δὲ Φέρητος εὑράμενοι αὐτὴν ἀνέϑρεψαν, ὅϑεν ἐν ταῖς 

10 τριόδοις αὐτῇ ] τὰς ϑυσίας ἐποίουν. Φεραίαν τὴν ἐν 

Φεραῖς τιμωμένην. 5538: Φέρης γάρ τις ἔχτισε πόλιν Φεράς Ὁ ΑΡ. ὈΠΡ. 1104 
Φεραὶ χατά τινας αἱ νῦν Σέρ-" ἥτις νῦν Σέρρα χαλεῖται. 

ραι. Ἐπιϑύ, 41.1 2θὅ34 
χαὶ Καλλίμαχος ρτεμι Πουνυχίη λιμένος σκοπέ, χαῖρε 

ι Φεραίη (1Π 259)" ἡ αὐτὴ δὲ δηλονότι ἴάρτεμις τῇ ᾿Εχάτῃ. 5558 
Ρ 1119 δείχηλα δὲ εἰκόνες [ ἀγάλματα | 5356 χυρίως δὲ 56 

τὰ τῷ 4ιὶ εἴχελα 5380 ἤγουν τὰ μετὰ χρυσοῦ καὶ ἀργύρου ἢ 
χαλχοῦ περιξιλημμένα 88 διείχελα τινα ὄντα χαὶ δείχηλα. 55Ὁ 

1181 γησιωτιχὸν 5 χαλεῖ στόνυχα | τὸ 553 ἀχρωτήριον τῆς 

20 Σιχελίας [ ὃ χαλεῖται Πάχυνος, ἔνϑα κενοτάφιον ᾽Οδυσσεὺς 
ἱδρύσατο τῇ Ἐχάβῃ δειματούμενος ὑπ αὐτῆς ἐν ταῖς νυξὶ 
διὰ τὸ πρῶτον αὐτὸν χατάρξαι τοῦ χαταλεύσματος τοῦ εἰς 

αὐτὴν ὑπὸ “Ἑλλήνων γεγονότος. 5538: γ΄ δὲ ἀχρωτήρια Σιχε- 
λίας Πάχυνος, Πελωρὶς χαὶ “ιλύβαιον (8069). Τ' 

2ὅ 1182 ὀνειράτων οὔτε ἀπὸ τῆς ὄναρ εὐθείας εἶπεν 

οὔτε ἀπὸ τῆς ὄνειρον ἢ ὄνειρος εἶπεν --- ὀνάρτων γὰρ ἂν ἦν 
ἡ γενιχὴ ἢ ὀνείρων ---, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς εὐϑείας τῆς λεγού- 
σης τὸ ὀνείρατον ὡς τὸ προσώπατον, ὡς χαὶ παρ᾽ ᾿“Ομήρῳ 
ἔχει 86ᾳ. Π͵ 212. ἀπὸ γοῦν τῆς τοιαύτης εὐϑείας ἡ γενικὴ λέ- 

80 γεταν πιροσωττάτων χαὶ ὀνειράτων. Τ' 
1188 ταῖς δεσποτείαις ταῖς τοῦ Ὀδυσσέως χερσίν" 

Ἔχάβης ᾿δὲ" δεσπότης ὃ ᾽Οδυσσεὺς γέγονεν, ὡς Εὐριτείδης 

ἐν Τρωάσι φησίν 5864. ν. 211. Τ' 

1ὅ ᾿ἄρτεμις 80). ΤΠοοοΥ. 11 84 16 ἀγνάλματας--- εἴκελα 801). 4}. Α 746 

1. ψιλοῦται Εσ ὩΜ) ἡ ἐπισκοπὴν 8 ἐπισκόπην 83 ἐπισκσποῦσα 

καὶ βλέπουα 7 τὰς 8 9 εὑρόντες 11 14 μουνεχέη 8. μουνυχέου 88 

1ὅ τῇ ἀρτέμεδι 8 Κύμη. τῇ} καὶ Τ ἡ Κίρηιϊ. ἑκάτη Κύικ. 21 τῆς 8 
ἑκάτῃ 88 ν2 ἑκάτης 8 
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118 ὁείϑρων ἄἂντὶ τοῦ πλησίον τῶν δείϑρων τοῦ 
παρὰ τοῦ “Ελώρου ποταμοῦ τῇ [ΞἜῬλώρου ποταμοῦ Σιχελίας 
τλήμονι ᾿Εχάβῃ δανεῖ χοὰς] τῇ τλήμονι Ἐχάβῃ δανεῖ 

(}! Ὀδυσσεύς [5] Ἕλωρος δὲ πο-᾿χοὰς ᾿Οδυσσεύς. Ἕλωρος πο- 
ὅ ταμὸς Σιχελίας || 588 ταμὸς Σιχελίας Τ' ὅστις τὸ ὄνο- 
μα ἔσχε διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν' οἱ μὲν λέγουσιν ἀπττὸ “Ἑλώρου 
τινὸς βασιλέως, ὅστις γέφυραν ἐποίησεν ἐν αὐτῷ μεγάλην 
χαὶ διὰ τοῦτο ἐκλήϑη “Ἑλωρος. ἢ “Ἕλωροί τινες ἐπορεύοντο 
πρὸς τὸ 'άργος χαὶ ἐδόϑη χρησμὸς αὐτοῖς μὴ περάσαι τὸν 

10 ἀνώνυμον ποταμόν. οἱ δὲ ἀλογήσαντες τοῦ χρησμοῦ ἀπήρ- 
χοντο, προσεγγίσαντες δὲ αὐτῷ ἔπλεον μετὰ τῶν ἵππων καὶ 
ἄφνω ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἀτιετινίγησαν. χαὶ ἔσχε ταύτην τὴν 
ἐπωνυμίαν. 55518Ὁ ἐχεῖσε δὲ ὃ ᾿Οδυσσεὺς προσεγγίσας ἐδόχει 
βλέπειν ἐν τῇ νυχτὶ ᾿Εχάβην ἀπάγχουσαν αὐτὸν χαὶ λέγου- 

15 σαν᾽ οὐχ ἐγώ σε ἐρρυσάμην ἐχ τῶν χειρῶν τῶν Τρώων; διὰ 

τί μὴ χαὶ σὺ τὴν ϑυγατέρα μου ἐρρύσω ἐκ χειρὸς .4γα- 
μέμνονος; ἐχεῖνος δὲ διυπνισϑεὶς εἴδωλον ἐποίησεν αὐτῇ, 

ἐξ οὗ χαὶ ἡ παροιμία σπταρελήφϑη" νεχρὸς τὸν ζῶντα λαβὼν 
ἀπῆγχεν. ὁ δ᾽ ἐλιτάνευεν οὐχ ὀλίγα μὴ φονεύειν. εἶτα 

20 διεγερϑεὶς ἑαυτῷ σπταρήνει λέγων" ὦ τῆς ἀφροσύνης, τί ποι- 
ἡσω; 538) εἰ μὲν οὐ ποιήσω τὰ ἐπτηηγγελμένα, πάλιν λαβὼν 
ἀπάγξει μὲ νεχρός᾽ εἰ δὲ ποιήσω 58 στερηϑῶ μὲν τῆς ἀγχό- 
γης, παρὰ δὲ πάντων μωμευϑῶ τὸ εἴδωλον ἀναστήσας. ὅμως 
στηλοττοιήσω χἀγὼ μὲν ζήσω ποιήσας, οἱ δὲ ἄνϑρωποι ἃ 

Ηρο. 249. 

25 ϑέλουσι λαλείτωσαν" χρεῖττον γάρ ἐστι ζῆν παρὰ ττάντων ᾿ 
ἋἊ μωμευόμενος ἢ 5381 ἢ παρὰ νεχροῦ χαχῶς τεϑνάγαι. 538 

118 ᾿τλήμονος" λείπει τοῦ λώρου τοῦ δυστυχοῦς 
Φ) διὰ τὸν τάφον. ἢ | τῆς τλήμονος ᾿Εχάβης " 1" 58, 

Ρ 1186 ἐτριαύχενος | τῆς ᾿Εχάτης Ι ἣν ἄνω (1116) τρί- 

80 μορφον εἶπεν." 5555 

1187 λευστῆρα τὸν λιϑοβόλον “Ἐς (“ἘΝ ὅ6151:) λευ- 
στῆρα | τὸν καταλευστῆρα | διότι χατήρξατο τῆς πρὸς ᾿Ἐχά- 
βην λιϑολευστήσεως τῶν ᾿ Ἑλλήνων. 58 

1188 7εδηῃ" τῷ “Ἵιδῃ τῶν μελανῶν τοῦ αἵματος ϑυμά- 
των ἀτιαρχὴν δῷ Ϊ 5 ἢ αὐτὴν τὴν Ἐχάβην λέγει κελαινὸν 

2 Ἀπρὸϊ οἴὦ Ῥ 14 ἀπειλοῦσαν 83 11 ἀφυπνισϑεὶς Τ' 

2ὅ ποιείτωσαν 83 82 ἑκάτην 
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ϑῦμα, οὗ προχατήρξατο ᾿Οδυσσεύς, ἢ τὰς ϑυσίας τὰς προσ- 

ἀγομένας ὑττὲρ τοῦ τὴν ἐχείνης ψυχὴν ἱλεώσασϑαι. 5, 

1191 οὐχ εἰς χενὸν" τὸ 

ἑξῆς οὐχ εἰς χενὸν τοσαῦτα 

ϑύσει τῷ 4ιὶ τῷ βασιλεῖ τῶν 
᾿Οφίωνος ᾿ 

οὐ μάτην | αἱμάξεις ] τὴν χρη- 
χεῖδα χαὶ τὴν | βάσιν τοῦ βω- 
μοῦ | ἐν τῷ | αἵματι 1 τῶν ϑυ- 

σιῶν δηλονότι 

ταύρων χαὶ ταυριχῶν ϑυμαά- ϑρόν ων" πρὸ τούτων γὰρ 5 
Ι᾿Οφίέων | χαὶ Εὐρυνόμη ἡ τοῦ 
᾽᾿Ωχεανοῦ τῶν ϑεῶν | ἐβασί- 
λευον [ ἄλλοι δέ φασι {πρὸ 
[ τῶν ἀρχαίων, οὗς Τιτᾶνας 
χαλοῦσιν | 58) τοὺς τιμωρητι- 
χούς 58 {(ϑεούς). φοινέξω 

των πλείστας ἀπαρχὰς 
δωρούμενος τῷ 4ιὶ τῷ 
ἄναχτι χαὶ βασιλεῖ τῶν 

Ὀφέωνος ϑρόνων. πρὸ 
γὰρ Κρόνου χαὶ Ῥέας ᾿Οφίων 
χαὶ Εὐρυνόμη ἡ τοῦ ᾿Ωχεανοῦ 

Ι αἱμάξω, βάψω 1 πυρρώσω. Ἐφ τῶν ϑεῶν ἐβασίλευον, οὗς Τὶ- 

(ΕΜ 179734 Ῥμοί.) τᾶνας χαλοῦσιν" 
[ Κρόνος δὲ τὸν Ὀφίωνα καταβαλών Ι Ῥέα δὲ τὴν Ἑὐρυνό- 
μην χαταπαλαίσασα χαὶ ἐμβαλοῦσα τῷ Ταρτάρῳ τῶν ϑεῶν 

ἐβασίλευσαν 1 οὃς πάλιν ὃ Ζεὺς ταρταρώσας ἔσχε τὸ χράτος ] 
ὃ πρώην μὲν ὅ αὐτὸς Κρόνος εἶχε χαὶ Ῥέα, πιρὸ αὐτῶν δὲ 
Οφίων χαὶ Εὐρυνόμη, ὅϑεν ἄναχτα τὸν 4ία φησὶ τῆς βασι: 

λείας ᾿Οφίωνος χαὶ Εὐρυνόμης. Τὶ 
1194 ἀλλ᾽ ἀξεταί σε᾽ φασὶν ὅτι λοιμοῦ χατασχόντος 

τὴν Ἑλλάδα ἔχρησεν ὃ ᾿“πόλλων τὰ τοῦ Ἕχτορος ὀστᾶ 5555 

χείμενα ἐν ᾿Οφρυνῷ τόπῳ Τροίας (3491) Τ' μετενεγχεῖν ἐτπτί 
τινα πόλιν “Ἑλληνίδα ἐν τιμῇ ζοῦσαν) μὴ μετασχοῦσαν τῆς 

ἐπεὶ Ἴλιον στρατείας. οἱ δὲ Ἕλληνες εὑρόντες | τὰς ] ἐν Βοι- 
ωτίᾳ 1 Θήβας ] μὴ στρατευσαμένας ἐπὶ Ἴλιον. ἐνεγχόντες τὰ 
τοῦ ἥρωος λείψανα ἔϑηχαν αὐτὰ ἐχεῖσε. 555) 

γενεϑλίαν δὲ τελάχα φησὶ γενεϑλίαν δὲ πλάχα τὰς 
Ι τὰς Θήβας | παρ᾽ ὅσον τινές] Θήβας λέγει, ὅτι χατά τινας 

14 βάψω οἵ. Ἠθ8. φοινέξαι. 

8 ἡ ΟΠ]. 8 10 {πρὸν Αγ. Α δὅ08 

οἵ, Η65. Τιτᾶνες 22 λιμοῦ 8 20 ἐντιμκῆε 883 ἐντέκη α ἐντέμως ὃ τὴ 

{οὖσαν Πααίμο κηδὲ τά. 28 αὐτὰ ἐκεῖσε ] παρὰ οἐδιποδέαν ἃ 

παρὰ τὴν οἰδέποδος γί παρὰ τὴν ἐδέαν πόλεν ὃ γγ2 ᾿ϊβ κρήνην ἐν ϑήβαες 

ΒΌΙοἷῦ ὁ 841, Τ' 

11 τοὺς 883 18 {ϑεοὺς) 

ἈΡ. Α 50 
1ηΐτ, 84430 

ΑΡ. Β51.1 



844 

φασι τὰς τῶν ἤϊαχάρων γνή- 
σους ἐν Θήβαις εἶναι χαὶ τὸν 
Δία ἐνταῦϑα τεχϑῆναι 558. οἱ 

δὲ ἐν Κρήτῃ αὐτὸν γεγνηϑῆναί 

ΕΙΣ ΛΥΚΟΦΡΟΝᾺ 

ὁ Ζεὺς ἐν Θήβαις ἐτέχϑη χαὶ 
τὰς αχάρων νήσους ἐν Θή- 
βαις φασὶν εἶναι. χαὶ τὴν --- 
οοογα γ. 5475. 10 τοῖς δὲ εἰδόσιν 

φασιν. 55 ὅτι ἢ πάντες οἱ βασιλεῖς | καὶ Μγίμ. 827 
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ϑεοὶ Τ Ζίες λέγονται ἢ οὐ χαινὸν δόξει χαὶ ἐν Κρήτῃ χαὶ 
ἐν ᾿ἀρχαδίᾳ (9479) χαὶ ἐν Θήβαις χαὶ ἐν ἑτέροις μυρίοις τόποις 

εἶναι γεννήσεις βασιλέων καὶ ἐπιγράμματα᾽ τοῦ δὲ οὐρανίου 
Διὸς ᾿ἡ γέννησις ἐν τῷ οὐρανῷ ὥσπερ καὶ τοῦ νοὸς Διὸς 
ἐν τῷ ἐγχεφάλῳ. οὕτως ὃ εἰδὼς τοὺς βασιλεῖς πάντας Δίας 

καὶ ϑεοὺς χαλουμένους οὐ ξενισϑῇ τούτων πολλὰς πατρίδας 

εὑρίσχων χαὶ ἐπιγράμματα. ὡς χαὶ ὃ γινώσχων ὅτε Τυ- 
φών ἐστι πᾶσα πυρὸς ἀνάδοσις οὐ ξενισϑήσεται παρά 
τισι μὲν εὑρίσχων τοῦτον ἐν Σιχελίᾳ τύφεσϑαι (2215), παρά 
τισι δὲ ἐν Κιλιχίᾳ χαὶ τοῖς ᾿“ρίμοις ὄρεσι (26328), παρ᾽ ᾿ 

ἐνίοις δὲ ἀλλαχοῦ (8721). εἰ δὲ μυϑιχόν τινα δαίμονα, 
τοῦτον δοχήσει, ξεγισϑήσεται πάντως ἐν διαφόροις τόποις 

τοῦτον ἀχούων τυφόμενον, ὥσπερ χαὶ τὰ τούτοις ὅμοια 

εὑρίσχων. οὕτω ἸΠαχάρων γήσους τὰς Θήβας ὁ ἐπιγραμματο- 
φόρος ἐχάλεσε χολαχιχῶς εἰχάζων τὰς Θήβας νήσοις αχά- 

ρων" αἱ γὰρ Θῆβαι νῆσοι οὐχ εἰσί. ϑεῶν δὲ βασιλέα ἐχεῖνον 
εἶπε τουτέστι βασιλέων "βασιλέα" ϑεοὶ γὰρ χαὶ οἱ βασιλεῖς, 
ὡς ἔφημεν, λέγονται. αἱ δὲ τῶν Παχάρων νῆσοι ἐν τῷ Ὥχε- 
αγῷ χεῖνται, περὶ ὧν μετὰ μιχρὸν ἐρῶ (8430). 

1190 ὅπου σφε μήτηρ᾽ αἱ μὲν ἱστορίαι ἐλέχϑησαν, ἡ 
δὲ σύνταξις οὕτω" ὅπου σφε χαὶ αὐτοῦ τοῦ Φιὸς ἡ μήτηρ 
“Ρέα ἡ 1 ἔμπειρος ] τῆς πάλης ἐξέλυσε τὰς ὠδῖνας τῆς Ῥ 

λαϑραίας γονῆς τὴν πρόσϑ'᾽ ἄνασσαν Εὐρυνόμην 
ταρταρώσασα. τὸ σφε ἀντὶ τοῦ αὐτοῦ ἀντίπτωσις ἐστιν. Τ' 

1195 ὅπου σφε μήτηρ, ] πάλης δὲ ἐμπείραμος ἡ 

φησὶν ὅτι ἡ ] Ῥέα] τῇ τοῦ Ὀφι- [Ῥέα διὰ τὸ κχαταπαλαῖσαι 
ὠνος γυναιχὶ Εὐρυνόμῃ ἐπά-]} Εὐρυνόμην χαὶ ταρταρῶσαι. 

λαισε καὶ κατεταρτάρωσεν αὖὐ- 
τήν. 58) 

1199 παιδοβρώτους δὲ 
ϑοίνας ] λέγει τὴν τοῦ Κρό- 

τὰ δὲ τῆς τεχνοφαγίας τοῦ 
Κρόνου χαὶ ἡ χρυφία γονὴ τοῦ 

θ. Ζώἐς ἴγϑαποηίαῦ μϑθὸ Ηϊβί. 1 100 ΓΧ 452 ἃ]. 
γράφος ὃ τὰ 

19 Καὶ ἐπεγραμματο- 



10 

1ὅ 

20 

ΣΧΟΛΙ͂Α 

γου ] τῶν παίδων βοράν 585 
ἣν εἶχεν 585. 

1200 οὐδ᾽ ἐπίανε βορᾷ᾽ 
οὐδ᾽ ἐπίανε τὴν ἑαυτοῦ γα- 
στέρα ὃ Κρόνος τὸν ἀντὶ τοῦ 
Διὸς λίϑον δοϑέντα ἐχλάψας 

558 οἷον [ χατατπιιὼν 1" χυρίως 

δὲ ἐπὶ τῶν κυνῶν τίϑεται 5. 
ἦν δὲ, φησὶν, ὃ λέϑος ἐν γυιο- 
κόλλοις σπαργάνοις εἰ- 
λημένος" τὰ γὰρ σπάργανα 

ἕνεχα 585 χολλήσεως καὶ 5 ὁρ- 
ϑώσεως τῶν μελῶν σφίγγεται 
τοῖς βρέφεσι. τὸν δὲ Κρόνον 
σπίροσηγόρευσε τύμβον τῶν τιαί- 
δων 555 διὰ τὸ χαταπιεῖν αὐτὰ 
5᾽ χαὶ Κένταυρος δὲ ὁ αὖὐ- 

τός, τταρ᾽ ὅσον ἐμίγη τῇ Φι- 
λύρᾳ ἐν σχήματι ἵππου χαὶ 
τὸν Χείρωνα ἔσχεν ἐξ αὐτῆς. 
5853, 

840 

Διὸς καὶ ὃ καταποϑεὶς ἔὑπτὸ 
Κρόνου" ἀντ᾽ αὐτοῦ λίϑος ττάνγ- 
τα δῆλα χαὶ ἰδιώταις. ἡ σύν- 
ταξις᾽ οὐδ᾽ ἐπίέανε χαὶ ἐχό- 
ρὲσε τὴν νηδὺν ἐν τῇ βορᾷ 
ὁ ὠμόφρων Κένταυρος 
ἤγουν ὃ Κρόνος ὃ γεγὼς χαὶ 
γενόμενος τύμβος τῆς σπο- 
ρᾶς | τῶν τέχνων | αὐτοῦ -- 
πῶς δὲ οὐκ ἐπίανε τὴν νηδύν; 
ἐχλάψας χαὶ κατατπιιὼν" χυ- 
ρίως δὲ ἡ λέξις ἐπὶ τῶν χυ- 
γῶν --- τίνα κχαταπιὼν; τὸν αν- 

τίποινον τοῦ Διὸς πέτρον 

εἐλημένον καὶ ἐντετυλιγμέ- 
γον ἐν σπαργάνοις γυιο- 
χόλλοις ἤγουν τοῖς χολλῶσι 

χαὶ σφίγγουσι τὰ γυῖα καὶ τὰ 
μέλη" τὰ γὰρ σπάργανα συγ- 
χολλᾷ χαὶ σφίγγει τὰ τῶν 
βοεφῶν μέλη. τύμβον δὲ χαὶ 

τάφον σπορᾶς χαὶ ] τῶν τέχγων ] τὸν Κρόνον λέγει, ὅτι 
τοὺς ἰδίους παῖδας ἤσϑιε μαϑὼν ἐκ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γῆς Ηρ. Θ 469 

χαὶ τοῦ Οὐρανοῦ τοῦ ἰδίου πατρὸς ὅτι ὑπό τινος τῶν αὑτοῦ 
παίδων τῆς βασιλείας ἐχριφήσεται ͵. Κένταυρον δὲ τὸν αὖὐ- 
τὸν χαλεῖ, ὅτι ἵππῳ ὁμοιωϑεὶς ἐμίγη Φιλύρᾳ 1 τῇ Ὥχεανοῦ κ6Ἀ. ΑΡ..4 64 
ϑυγατρὶ | καὶ ἐγέννησε Χείρωνα τὸν Κένταυρον" | μόνος δὲ ΑΡ. ὈΪ0]1.19 
τῶν Κενταύρων ὃ Χείρων ἐχ τοῦ Κρόνου ἐγεγνήϑη ἰ οἱ δὲ Ῥιοά. ΤΡ 70 
λοιτιοὶ πάντες Κένταυροι παῖδές εἰσιν ᾿Ιξίονος καὶ Νεφέλης 

γήσους δὲ Παχάρων τὰς Θήβας λέγει οὗτος πλανηϑεὶς ἐξ 

οὗ εἴπομεν ἐπιγράμματος. εἶπον δὲ ἀνώτερον (84418) ὅτι καὶ 
ὃ τὸ ἐπίγραμμα γράψας οἷδε μὴ εἶναι τὰς νήσους αχάρων 
τὰς Θήβας, χολαχιχῶς δὲ τοῦτό φησιν᾽ αἱ γὰρ αχάρων 

2ὅ 

80 

Ἴ κυρίως --- 508. Π161 [1 ὁ αὐτὸς --- 568. Αρ. 8 1281 

10 εἰλημμένος. οἷ. Ἰηΐτ. 18» 

ὃγ οαἴὦ Ῥ 
18 γένεταε οἵ. Ῥ οἱ 20 {2 ἠ [ὅὅ συσφίγγει 
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γῆσοι παρ᾽ ᾿Ωχεανὸν βαϑυδίνην χατά τε Ἡσίοδον (ἢ 
111), Ὅμηρον (ὃ ὅ61), Εὐριπίδην (Η]. 1617), Πλούταρχον 
(ϑοσί. 8 81.), “έωνα, Προχόπειον (06 ΤΥ 620) 6240), Φιλόστρατον 

(ν. ΑρΡ. Υ͂ 8) χαὲ τοὺς λοιπούς" ἢ περὶ γὰρ τὸν ᾿χεανόν ἐστιν Ῥτοο, 850». 
ἡ 1 Βρεττανία ΤΊ νῆσος μεταξὺ τῆς τε ἐν δύσει χειμένης Βρεν 

ἢ δεν χαὶ Θούλης τῆς πρὸς Ϊ ἀνατολήν ΤΊ. λέγουσι " δὲ " τὰς 624" 
τῶν ἀποϑνησχόντων ψυχὰς ἐχεῖσε διαχομίζεσθϑαι᾽ περὶ «γὰρ 
τὴν ἀχτὴν τοῦ ᾿Ωχεανοῦ τοῦ περὶ τὴν ] Βρεττανίαν ΤΊ ταύ- 
τὴν νῆσον ἰχϑυοϑῆραι ἄνθρωποι χατοιχοῦσιν, ὑπήχοοι μὲν 
Φράγγοις, φόρον δὲ μὴ τελοῦντες αὐτοῖς, διὰ τὸ παρα- 
γεέμττειν τὰς τῶν τελευτώντων ψυχάς, ὥς φασιν. οὗτοι γὰρ 
ἀπιελϑόντες ἐν ταῖς αὐτῶν οἰχίαις πρὸς ἑσπέραν χαϑεύδου-. 

σιν, ἀρασσομένων δὲ μετὰ μιχρὸν αἰσϑάνονται τῶν ϑυρῶν καὶ 
φωνῆς ἀχούουσιν ἐπὶ τὸ ἔργον χαλούσης αὐτούς. ἀναστάντες 

δὲ πρὸς τὸν αἰγιαλὸν βαδίζουσιν οὐχ εἰδότες, ποία ἄγει 
τούτους ἀνάγχη, ὁρῶσι δὲ ἀχάτους παρεσχευασμένας, ἀλλ᾽ οὐ 
τὰς αὐτῶν, χενὰς μέντοι ἀνϑρώπων, ἐν αἷς εἰσελθόντες 

χωπηλατοῦσι, χαὶ αἰσϑάνονται βάρους τῶν πλοίων ὡς ἐξ 
ἐπιβατῶν, οὐδένα δὲ ὁρῶσι. ] δοττῇ ΤΊ δὲ μιᾷ χαταίρουσιν 
εἰς τὴν 1 Βρεττανίαν ΤΠ νῆσον, μόλις, ὅτε χρῶνται ταῖς 
ἐδίαις ναυσί, νυχϑημέρῳ κατᾶραι δυνάμενοι. χατάραντες. δὲ 

χτυρὸς τὴν νῆσον πάλιν οὐδένα ὁρῶσι, φωνῆς δὲ ἀχούουσι τῶν 
δῆϑεν ὑποδεχομένων τοὺς αὐτῶν ἐτοιβάτας, ἀπαριϑμούντων 
αὐτοὺς καὶ πατρόϑεν  χαὶ μητρόϑεν ΤΊ ἔτι "δὲ χαὶἢ ἐξ 
ἀξίας καὶ ὀνόματος χαὶ τέχγης Τ τὸν χαϑ᾽ ἕνα χαλούντων. 

οἱ δὲ τούτων δῆϑεν ἀποφορτισάμεγοι πάλιν ἐλαφροτέροις 
τοῖς σχάφεσι [ μιᾷ ῥοπῇ Ἱ πρὸς τὰς οἰχίας αὐτῶν ὑπο- 

στρέφουσιν Τ. ἐχ τούτου πολλοῖς ἔδοξεν εἶναι τὰς α- 

χάρων νήσους ἐχεῖ χαὶ τοὺς ἀποβεβιωχότας ἐχεῖσε διαπ- 

ραιοῦσϑαι. ἢ} 

1 βυϊμηπηδπιὶ Παΐὰ8 50}0}}} τοααϊαϊς ἴῃ 50ῃ. Ἠθβ. 1 169 αἰϊααού «ἀάαϊία- 

τη ητ5 ϑαοίαμη (ὡς αγαϑῇή --- ἐστε ο 40 --- Ζεφύρῳ ὃ δ61 --- καρποὺς Ἠθ68. 

Ε 112 λαέφεσε πεπταμένοιβ ἴριηθσθ ἴρ8θ6 οἵ. Ῥτοο. 1]. 1. 6022. καὶ αὐτῶν --- 
ἀποκρινομένων 080), ὅ ἈιΒριττέά θ πρὸς τῇ ἄρκτῳ Ῥτοο. οὗ. Π 4224 

Ἵ περὶ --- νῆσον Ἰορὶῦ αυδ0 1, ργαθυοί παρὰ τὴν ἀκτὴν τοῦ κατὰ τὴν 

βοιττίαν ὠκεανοῦ 18 αἰσϑάνονταε --- πλοέων Τηΐϑογο ἸΆΡβ8 οϑῦ: τῶν 

βάρεων αἰσϑάνονταε ἀχϑομένων ῬΥΟΟ. 19 κέαν ἐρέσσοντες. ὥραν ῬΥ͵ΟΟ. 

24 μητρόϑεν Ῥτοο. θ28 : ; 
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1204 νήσοις δὲ Παχάρων᾽" τὸ ἑξῆς... οὐχ ὡς ἄλλοι 
τὰς αχάρων νήσους ἐν τῷ Ωχεανῷ λέγει ὅ “υχόφρων 
εἶναι, ἀλλ᾽ ἐν Θήβαις. 8585 τὰ Ἕχτορος ὀστᾶ ἔἐχατὰ χρησμὸν 
οἱ Ἕλληνες ἐχ Τροίας χομίσαντες ἔϑηχαν εἰς τὴν Οἰδιττο- 

δίαν χρήνην 5538) χαλουμένην" 58΄. τὴν τοῦ “Τιὸς γένεσιν 5853 
οἱ μὴ εἰδότες τίς ἐστιν ὅ Ζεὺς Τ' οἱ μὲν ἐν Κρήτῃ, οἱ δὲ ἐν 
᾿Αρχαδίᾳ, οὗτος δὲ ἐν Θήβαις λέγει, ἔνϑα καὶ ἐπιγέγραπται 
ταῦτα αἵδ᾽ εἰσὶ ἤαχάρων νῆσοι, τόϑι περ τὸν 
ἄριστον Ζῆνα ϑεῶν βασιλῆα Ῥέα τέχε τῷδ᾽ ἐνὶ 
χώρῳ. 58 

1206 ὅπου σε" ᾽Ὥγυγος [ ἀρχαῖος βασιλεὺς Θηβῶν | ἀφ᾽ 
οὗ χαὶ ᾿Ωγύγιαι πύλαι ἐν Θήβαις. ἐχ τούτου δὲ χαὶ πᾶν τὸ 
ἀρχαῖον ὠγύγιόν φασι διὰ τὸ πολὺ αὐτὸν γενέσϑαι ἀρχαιό- 

τατον. 8555, Ἐρ' (ΕΜ 82031:) σπαρτὸς δὲ λεὼς οἱ Θηβαῖοι" 
Κάδμου γὰρ ἀνελόντος τὸν δράχοντα τὸν φύλαχα τοῦ ΄ἄρεος 
χαὶ τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἀνασπάσαντος χαὲ εἰς γῆν δίψαντος 

μυϑεύονται ἀναδοϑῆναι ἄνδρας ἐνόπλους, ἐξ ὧν εἰσιν οἱ Θη- 
βαῖοι. 553 Ἐρ | ὁ δὲ Ὥγυγος υἱὸς ἦν Ποσειδῶνος χαὶ ᾿Ἵλίστρας. 
«“ὐχος δὲ ἐν τῷ περὶ Θηβῶν ἱστορεῖ" μετὰ “τὰ χατὰ " Ζ)΄ευχα- 
λίωνα Ζεὺς μιγεὶς Ἰοδάμᾳ τῇ Τιϑωνοῦ τοῦ ᾿Αμφιχτύωνος 
γεννᾷ Θήβην, ἣν δίδωσιν. “ἰγύπτῳ (ΕῊΘ ΤΥ 657"), ἀφ᾽ οὗ 
᾿γυγίη ἡ Θήβη (Ὁ 249). [ ἄλλος δὲ πάλιν ἱστορικὸς γρά- 
φει᾿ Ζεὺς Θήβῃ μιγεὶς “ἴγυτιτον γεννᾷ, οὗ ϑυγάτηρ Κάρχος, 

ἀφ᾽ ὧν ἥ τε τῆς Αἰγύπτου πόλις Θήβη ἐχλήϑη χαὶ ἡ Καρ- 
χηδὼν νῆσος.  χαὶ ὁ Ὥγυγος Θηβῶν Αἰγυπτίων ἦν βασιλεύς 
Ι ὅϑεν ὃ Κάδμος ὑπάρχων ἐλϑὼν ἐν Ἑλλάδι τὰς ἑπταπύλους 

1 56ῃ. Ῥιπᾶ. Ο Π 129 12 Θήβαις 50ῃ. ΑνΡ. Γ᾿ 1118 18 --- ἀρ- 

χαιότατον 80ἢ. α 8ὅ (Χ Θηβῶν) 

1. Ἶ80, ἱπᾶ. 4 οἰδιποδείαν 56δ᾽ ξὲ Βίαιίπη ἴῃ τ πηαίαντῦ (οὐδιστοδέαν γ᾽) 

8, Τ τοῦ οἰδέποδος 83 11 ἀϑηναέων Πρ οἵ, Οαἰδῖ. 1 δὲ 8 

τοῦ ] τὸν Κρ ἄρεως Εἰ οἷ. 8488 11 ἀϑηναῖοι ΒΚ 18 " Μήστρας 

γγαηι. 19 Δύκος --- δα 50}. ῬΙπᾷ.  ΥΙΠ 81 τοίαπὸ Πδάςκο Ἠθιτη. 
ΧΧΧΥ͂Ι 411. τὰ ὑπ ριδορθοὶ γ2 46]. Ὁ κατὰ 11] αἰ ορταρῃΐα δηΐο- 

οραθηξῖβ μετὰ 20 τοῦ ὃ γί οῃη. γ2 τεϑωνοῦ οτη. ὃ γ2 »' Ιϑθώνου ΟἾιν». 
ΘΟ. Μιιοῖ. 21 ὠγύγω 11 ΧΑξῤγύπτῳ ἀφ᾽ οὗ {(Ὥγυγος, ὅϑεν)) 22 ὠγυγὴ α 

28 κάρχη ΠῚϊὀ 245 ϑήβη α 20 ὕπαρχος ὃ τι 

Ἔβροι, Ρ 249 

568. Αὐὶδβύ. Ῥδη 
1855 560}. Ἐὰὸ: 
ῬΒορη, 6038 
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ἔχτισε χαὶ ᾿Ὥγυγίας πύλας ἐχάλεσε πάντα ποιήσας εἰς ὄνομα 
τῶν «Αἰγυπτίων Θηβῶν 1. ἄλλοι δὲ ἀπὸ τῆς σφαγιασϑείσης 
ὑπὸ τοῦ Κάδμου βοός φασι Θήβην τὴν ἑπτάπυλον κληϑῆναι. 
ϑήβη γὰρ ἡ βοῦς χατὰ Σύρους. ] μαρτυρεῖ δὲ σὺν ἄλλοις καὶ 
ὃ Περιηγητὴς τὰς Αἰγυπτίας Θήβας λέγων Ὠγυγίας κχαλεῖ- 
σϑαι" φησὶ γὰρ οὕτω ὉΡ 249. 250. οὗτος δὲ ὁ “Τυχόφρων 
τὰς ἑπτατούλους Ὠγυγίας χαλεῖ. ἢ σπαρτὸς δὲ λεὼς εἰσὶν 

οἱ Θηβαῖοι" Κάδμος γὰρ Ἄρεος δράχοντα φύλαχα ] τῶν τῆς 
Δίρχης ὑδάτων ὑπάρχοντα, ] ὅτε Σέριφον ἀνεῖλε καὶ Ζ΄ηιο- 

λέοντα φίλους τοῦ Κάδμου ] ὕδωρ πρὸς τὴν ϑυσίαν ἀπο- 
χομίζοντας 1] ἀνασπάσας τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἔσπειρε | χαὶ 
ἀνέδοϑησαν ἔνοτελοι ἄνδρες, ἐξ ὧν, ὥς φασιν, οἱ Θηβαῖοι 
χατάγονται ᾽. ἀλλὰ ταῦτα μὲν μυϑιχά, Παλαίφατος δὲ ὃ 
Στωϊχὸς ψυχρῶς μέν, ὅμως δὲ ἀλληγοριχῶς ὀδόντας ἔχειν 
ἐλεφάντων τὸν Κάδμον λέγων ἐλθόντα ἐκ Φοινίχης καὶ τού- 
τους διασπείροντα συμμαχίαν σχεῖν χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 
(ἢ ὁ. 0). νδροτίων δὲ ὅ ἱστορικὸς μετὰ σποράδων τινῶν 
φησι τὸν Κάδμον εἰς Θήβας ἐλϑεῖν. [ ἐγὼ δέ φημι τὸν Ζ41|ρά- 
χοντα τοῦτον λῃστὴν εἶναι "ἢ τοπαρχοῦντα, ἐπιϑέσϑαι δὲ 
ϑύοντι τῷ Καδμῳ χαὶ ἀνελεῖν τινας τῶν φίλων αὐτοῦ. 

(80. Ἐπχ. 1. : 
ἘΜ 4δ0:. 

ΒΌΡΥ, 8άτια, 

Ἑατ, ῬΒΟΘΙ .- 

Ἔροι, Ὁ Ρ 88 

ἈΡ. ΒΙ5]. ΠῚ 
0. 28 

ΒΟΒ. Ρίπὰ, 7 

ὕστερον δὲ ὁ Κάδμος παραταξάμενος αὐτόν τε χτείνει τὸν 
“Ιράχοντα χαὶ ἑτέρους τῶν σὺν αὐτῷ, οὗς καὶ ὀδόντας χαλεῖ 
διὰ τὸ δηχτιχοὺς εἶναι, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν χαὶ διεσχόρσεισεν, 

ὧν τινας χαὶ ἀγχιστεῖς καὶ γαμβροὺς ἐπτοιήσατο. ἡ σύνταξις" 

ὅπου σε Ἕχτορ ἄξει ὃ σπαρτὸς λεὼς τοῦ Ὥγύγου εἰς 
τὰς Θήβας τὴν τύρσιν χαὶ τὸ τεῖχος ἰἱ τοῦ Καλύδνου 
τὴν γῆν τὲ τῶν Δόνων -- ἄξει δὲ ποταπόν; σωτῆρα -- 
πότε; ὅταν χάμνωσι πολεμιχῷ στρατῷ πορϑοῦντι 
τόδε χαὶ τόδε --- ἄξει δὲ πιόϑεν; ἀνειρύσας χαὶ ] ἑλχύσας | σὲ 
ξ᾿ Ὀφρυνοῦ | τόπου Τροίας | ἄξει δέ σε πεισϑεὶς χρη σ- 
παὶς Ἰατροῦ “εψίου Τερμινϑέως ἤτοι τοῦ ᾿,4΄1πόλ- 
λωνος]}. Τὶ “έψιος χαὶ Τερμινϑεὺς 1 ἐπίϑετα ᾿Απόλλωνος. 55 

1 ὠγύγας α πάντα ποιήσας ̓  ἀντιποιήσας {Π7΄ἩΟΥ͂ 8 Θήβην -- 

ἑπτάπυλον | πύλας τὰς ἑπταπύλους α θ (249) γεγονὼς ὃ γε α γ τε γῖ 

(250) τέμνων νἱ 9 δηιλέοντα ὃ γί 56}. ὈΡ 1.}]. δηεόλεον γ αἴ ἃ 

Ἡϊβί. Χ 404. 421 14 Στωϊκὸς Ἠϊδβι. Π 887 ΙΧ 401 Χ 424 ὁ ἐκ περε- 

πάτου ἴθ. 1 δὅ8 ΤἼΏΘΟ γῥτορ. 6 
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Ρ 1208 Ὀφρυνείων" Ὄφρυνος | τόπος τῆς Τροίας | ὅπου 
ἔχειτο τὰ ὀστᾶ τοῦ Ἕχτορος, ὅϑεν οἱ Ἕλληνες 5855) χρησμῷ 
(3472) Τ' μετενεγχόντες αὐτὰ ἔϑαψαν ἐν Θήβαις 5558, ἐπὶ 

τὴν Οἰδιποδείαν χρήνην καλουμένην" ((0..4) Τ. 
ὄ 1209 τύρ σεν᾽ τύρσις ] τὸ τεῖχος Ϊ ὅτι πρῶτοι Τυρσηνγοὶ Ῥ 

τειχοποιεῖν ἤρξαντο (2552). 
ἄξει Καλύδνου" τὸ τεῖχος]  Καλύδνου δὲ τύρσιν τὰς 

τὸ ὑπὸ 1 Καλύδνου | χτισϑέν.) Θήβας λέγει" 

λέγει δὲ ] τὰς Θήβας [" 558 
10| Κάλυδνος | γάρ τις | ἐβασίλευσε 1 πρῶτος 5555) ] τῶν Θη- 

βῶν [5 μεϑ᾽ ὃν ᾿Ὥγυγος 58) 5} ὅντινα Κάλυδνον ] χαὶ πύυρ- 

γῶσαί τινές φασι τὰς Θήβας τὰς ἑπταπύλους (θαρτ. 1) ὡς 

μηδὲ τὰ Ὁμηρικὰ ἀνεγνωχότες ὅτι Ζῆϑος καὶ ᾿Ἵμφίων αὐτὴν 
ἢ ἔχτισαν χαὶ ἐτείχισαν (λ 202). Τ Καλυδνα --- πόλις Θή- 

15 βης, ἀπὸ Καλύδνου παιδὸς Οὐρανοῦ. ϑῖορῃ. ἔζάονες ἔϑνος 
[ Βοιωτιχόν 1. Τῦ ἔζονες" ἔϑνος Βοιωτίας. ϑίθρ!. 6) 

1210 σωτῆρ᾽" τῷ ὁπλίτῃ [τῷ] στρατῷ σωτῆρα 
Ι ἐσόμενον 1 ἐπὰν ταλαιπττωρήσας βοηϑείᾳ σὲ ἀναχαλέσηται. 5 
πολέμῳ γὰρ καὶ λοιμιχῇ τρυχόμενοι Θηβαῖοι χρησμῷ τὰ τοῦ 

20 Ἕχτορος ὀστᾶ ἐν Θήβαις ἀποχομίσαντες ἔϑαψαν. Τ' 
1211 Τηνέρου"  Τήνερος ᾿Ἵπόλλωνος υἱὸς βασιλεὺς τῶν 

Θηβῶν [55 Τηνέρου τ᾿ ἀνάχτορα τὰ τοῦ Τηνέρου μαν- 
τεῖα χαὶ βασίλεια. ἢ ὁ δὲ Τήνερος υἱὸς ἦν ᾿Α“΄πόλλωνος καὶ 5ομ. Ῥιπὰ, Ρ ΧΙ 
Μελίας τῆς Ὠχεαγοῦ μὲν ϑυγατρός, Ἰσμηνοῦ δὲ ἀδελφῆς. 

25 αὕτη γὰρ “ἡ Πῆηελία ἢ ὑπο ᾿“πόλλωνος φϑαρεῖσα τὸν Τήνερον 
τοῦτον γεννᾷ | ᾧ τὴν μαντιχὴν ᾿Α΄πόλλων χαρίζεται Τ᾽ ἦν δὲ 
τὸ μαντεῖον αὐτοῦ περὶ τὸν ᾿Ισμηνὸν Θηβῶν ποταμόν. ἢ 

1212 Ἐχτήνων τῶν Θηβαίων" οἱ γὰρ Θηβαῖοι ἀπὸ δρά- 

χοντος ἐγένοντο, διὰ τοῦτο δὲ ἀνδρεῖοι. χαὶ πάντες οἱ μέλ- 

80 λοντὲς βασιλεύειν πολέμους ἐποίουν χαὶ φόνους, ἐξ οὗ Πολυ- 

γείχης χαὶ Ἐτεοχλῆς ἀλλήλους ἐφόνευσαν. 5" 

1214 ἥξει δὲ᾽ | δυστυχήσουσι, φησὶν, οἱ Κρῆτες δι᾽ 
ἐμέ 1. 58.823 Κνωσσὸς ᾿γὰρ" ] πόλις Κρήτης ᾿ ὅϑεν ἦν χαὶ Ταῦ- Ῥ 

1 80. ΝΊ 

14 Θήβη Μοεῖη. 1 Οὐρανοῦ } Ἴἄονος ἴϊηφ. οἷ. Βομιιᾶς Ηρ5. Καλυ- 

δναῖος 19 λοιμιεκοῖς γ2 λοιμῷ γί 
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ρος | ὅ στρατηγὸς Τ' ὁ τὴν Εὐρώπην ἁρπάξας ὅ Κνώσσιος ᾿. 
Γόρτυνος δόμους" χαὶ ἡ Γόρτυνα πόλις Κρήτης | ὡς 

χαὶ Ὅμηρός φησιν 86ᾳ. Βθ46. χαὶ ξενίων δὲ ἐν τῷ περὶ Κρή- 
της τὰς ρ΄ πόλεις τῆς Κρήτης χαὶ χατ᾽ ὄνομα ταύτας λέγει 

(ἫΘ ΙΥ͂ 528). 5: 
1210 πᾶς δ᾽ διὰ τὸ συμβὰν ὑπὸ “Ιεύχου ἐν τοῖς οἵ- 

χοις ᾿Ιδομενέως συλληπιτιχῶς εἶπε τεᾶς οἶχος. Τ' 

1217 πτορχεὺς | ὃ ἁλιεὺς | 553554 λέγεται 5] λέγει δὲ τὸν 
Ναύπλιον ] πιορχεὺς δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ εἰς ἁλιευτιχὸν σχάφος 

555 5. ἐμβὰς Τ' ἔτελει 555) σιλανῶν 55, τὰς 5558: ἀλεχτόρων 
στεγανόμους ὄρνιεϑας (1094) 55, τὰς γυναῖχας τῶν 55" 5} 
ἐν τῇ Τροίᾳ ὄντων Τ' Ἕλλήνων 558. ἢ οὕτως" ὥσπεερ ὃ ἁλιεὺς 
τοὺς ἰχϑῦς πλανῶν ἀγρεύει, οὕτω χαὶ ὁ Ναύπλιος τὰς τῶν 

Ἑλλήνων γυναῖχας ἀγρεύσας διὰ δόλου ἐποίησε μοιχευϑῆγαι. 
διὰ τοῦτο χαλῶς αὐτὸν παρείχασε πορχεῖ. Τ οὗτος δὲ ὁ 
Ναύπλιός ἐστιν ὃ τοὺς Ἕλληνας ἐν ταῖς πέτραις προσραγῆ- 

γαι ποιήσας. 5 τὰ ζυγὰ τῆς νεώς ταᾶγρ. ΟοΙ5], 845. ' 
1218 “εῦχον᾽ «“Δεῦκος 5555, τοῦ } χαλχοῦ [ 1 Ταντάλου 

υἱός, ᾧτινι ᾿Ιδομενεὺς τὴν βασιλείαν χαὶ τὸν οἶχον πιαρέϑετο 

ἐπὶ τὴν Τροίαν ἀπαίρων. τοῦτον πείϑει Ναύτελιος ἐπειϑέ- 

ΑΡ. “7 1688 

σϑαι τῇ βασιλείᾳ τοῦ ᾿Ιδομενέως. χαὶ [ τὴν μὲν γυναῖχα 
᾿δομενέως Ἰ ἀνεῖλε ] Πήδαν καλουμένην  χαὶ τὴν ϑυγατέρα 
Κλεισιϑήραν | 5858. ἣν ὑπέσχετο δώσειν αὐτῷ γυναῖχα, ἐτύξι- 
δὰν ἀττὸ τῆς Τροίας ὑποστρέψῃ (1222)" ἀνεῖλε δὲ Τ' χαὶ τοὺς 
παῖδας αὐτοῦ Ἴφιχλον χαὶ “ύχον. ἐπαγνελϑὼν δὲ Ἰδομενεὺς 
ἐχ Τροίας ἐξετύφλωσεν αὐτόν 58) 5. τὸν ἀπτοστάτην .“εῦχον Τ. 
οὗτος δὲ ὅ “εῦχος παῖς ὧν ἐξετέϑη, ὃν λαβὼν ᾿ἸΙδομενεὺς 
ἔϑρεψε χαϑ᾽ ἑαυτοῦ. διὰ τοῦτο χαὶ ϑρετττὸν δράχοντα (1223) 
χαλεῖ. 55) 5 

1219 ψυδραῖσί τ᾽ ἔχϑραν 55) ψευδέσι μηχαναῖς ] 
χαὶ τρόποις τὴν 55} ἔχϑραν 1 ἐχκαίων χαὶ ἀναζωπυρῶν. 88" 

11 Ηδβ. σέλματα Ἴὕδοῃ. Αοβοῆ. Αρ. 110 

1 στρατηγὸς οἵ. οι. Αηῖ. ἔν. θι5 Επδί, Ὁ Ῥ 88. 270 οὑπὶ Φοἢ. Απέ, 
ἔτ. 116 Ῥ. ὅ89 ΡΙαῦ. ΤῊΘ85. 19 50}. ογρ. θη. Ι 14 8 (946) κνωσσὸν 

18 τάλω Τ' (6 ἴδοι. Ὁ 1 849 Λεῦκος ὁ (Ταλῶν τ 114 Ἀ Ταλῶ οἵ. Ὀϊηά. 
56}. ΒΒ 049 28 αὐτῆς 8351 581 ἀναξζωπυρῶν | αὔξων 83 
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1220 τέχνων ] τῶν τέχνων | χαὶ τῆς γυναιχὸς τοῦ ᾽1δο- 

μενέως 1 οὐ φείσεται ] ὃ “Τεῦχος. 5859 τὸν χατατεϑέντα ὑττὸ 

τοῦ ᾿Ιδομενέως φυλάττειν τὴν ΤΤροίαν. 5) 
1222 ἧς πτατὴ ρ᾽ συνέϑετο γὰρ 5855, ᾿Ιδομενεὺς 5) 5} αὖὐ- 

τῷ 58, εἰ ἐπανέλϑοι 5558) τῆς Τροίας Τ' τὸν γάμον τῆς Κλει- 

σιϑήρας. 555. 5 
1225 Ὄγκχαι πόλις ᾿Αρχαδίας ἢ ἀπὸ Ὄγχου τινὸς ὀνο- 

μασϑεῖσα.. . . ἘΡΓ(ΕΝ 619.). 
Ὀγχαίου . .. τινὸς τοῦ τῆς] τοῦ ἐριννυαχοῦ ἢ τῆς «“1ἡμη- 
“ήμητρος τουτέστι ] τοῦ ἐρι-'τρος" Ἐριννὺς γὰρ 
γυώδους 1 παρ᾽ ὅσον 5555 | 

ἐν Ὄγκαις τῆς ᾿Αρχαδίας 5859 5 56 Ἐρινὺς Δημήτηρ 5858 τιμᾶται 
ο8᾽ 556 ὡς χαὶ Καλλίμαχος τὴν μὲν ὅ γ᾽ ἐσπέρμηνεν 

Ἐρινύι Τιλφωσαέίῃ (ἴν. 207) 55᾽5᾽. εἰσὶ καὶ Ὄγχαι κώμη 

Θηβῶν, οὗ Κάδμος ᾿41ϑηνᾶς ἄγαλμα ἱδρύσατο. 
1226 γένους δὲ πιάτεπεων"  τερὶ Ρωμαίων ἐντεῦϑεν δια- 

ἐντεῦϑεν περὶ Ῥωμαίων λέγει] λαμβάνει. τὰ δὲ λοιπὰ τοῦ 
χαὶ “υχόφρονος ἑτέρου νομι-] σχολίου γελοῖα" φασὶ γὰρ «Ἅυ- 

στέον 5858 χόφρονος ἑτέρου 
εἶναι τὸ ποίημα, οὐ τοῦ γράψαντος τὴν τραγῳδέαν᾽ συνήϑης 
γὰρ ὧν τῷ Φιλαδέλφῳ οὐχ ἂν περὶ Ῥωμαίων διελέγετο. 58) 5, 

Ἰωάννης δὲ ὁ φιλόπονός φησιν εἶναι Τβαίου. τοῦτο δ᾽ οὐ 
δύναμαι νοῆσαι, πῶς οὐχ ἔστι τοῦ γράψαντος αὐτό" οὕτω γὰρ 
ὥφειλεν εἰπεῖν" οὐχ ἔστε τοῦ λεγομένου γράφων αὐτὸ .«1υ- 

χαὶ ἄλλην δὲ φλυαρίαν ἢ μᾶλλον « χόφρονος, ἀλλ᾽ ἑτέρου. 
φλυαρίας φασὶ 
ἄμναμοι ὅτι ] 'Ῥῶμος καὶ 
Ῥωμύλος 1 ἀπὸ Κρεούσης τῆς 
Πριάμου ἐγένοντο, οἵτινες μετὰ 
τῶν Ἕχτορος παίδων ᾿“στυ- 
ἄναχτος χαὶ Σαπερνίου ἔκχκτι- 

σαν τὴν πόλιν “Ῥώμην. 585, 
Ῥώμη ἀπὸ “Ῥώμου χαὶ ἑῬω- 

Ῥῶμον χαὶ Ῥωμύλον ἀτιὸ Κρε- 
ούσης τῆς Πριάμου γεννηϑῆς- 
γαι λέγοντες τιολλαῖς γενεαῖς 
πάνυ ὑστέρους γενομένους, ὡς 
γράφων ἀχριβέστερον τιερὶ τού- 
των δείξω. χαὶ μία μὲν αὕτη 
φλυαρία, δευτέρα δὲ ὅτι μετὰ 

ὃ. Ἃ οἐκέαν γρ] Κρήτην 50}. τ 114 
14 ἐριννύε 886 9 ἰΔ0. ᾿πᾶἃ. τινὲς 8 

οἵ, ῬγῸ}}. 1 

21 ἂν (οὕτω) 

τα" ἈὩῬω μαέουϊ 

20 τὴν --- γράψαντος 28 οἴη. ὁ οἷ. ΡΓῸ]]. 2 

22 Ἰωάννης --- βαέου οτη. 11 οἵ, ῥτῸ]!. 1.1. 

24 νρᾶ γ2 ἡ γραφὴ ὃ γραφέως γΊ Ἐ γράφειν 

1 ἢ ου. ΕΜ 8 ἶδο. ᾿πᾶ. 

11 λέγεε καὶ... {λέγει καὶ 
ὃ 

τρωά αὖ 
βαίέου οτη. 

αὐτοῦ ὃ 

Β08, Ῥίπά, ὁ 
Π Δ48ὰ 
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μύλου τῶν Αἰνείου παίδων. τῶν Ἕχτορος παιδῶν ᾿4΄στυ- 
ἘΡΓΕΜ 70550) ἄναχτος τοῦ ἀνῃρημένου ἐν 
Τροίᾳ (8004) χαὶ Σαπερνίου τὴν “Ῥώμην ἔχτισαν. 
ἄμναμοι δὲ | οἱ ἀπόγονοι [ χυρηναϊχῶς" χυρίως γὰρ ἄμνα- 
μοι οἱ τῶν ἀμνῶν παῖδες (0751). ἡ δὲ σύνταξις" οἱ δὲ ἄμνα- 
μοι χαὶ ἀπόγονοι τοῦ γένους μου αὐξήσουσί ποτε αὖ- 
ϑις χαὶ ὕστερον μέγιστον χλέος τῶν ἐμῶν πάππων 

τουτέστι τὸ προγονιχόν μου --- τί δὲ ποιήσαντες αὐξήσουσι 
τὸ χλέος; ἄραντες τὸ πρωτόλειον στέφος ἐν ταῖς αἐχ- 

μαῖς καὶ γῆς καὶ ϑαλάσσης λαβόντες σχῆπτρα χαὶ 
μοναρχίαν. οὐδ᾽ | ἀμνημόνευτον | τὴν δόξαν | σου χρύψεις 
Ι μαρανϑεῖσαν ἰ τῷ ζόφῳ, ὦ ἀϑλίέα πατρίς Τροία" 
τὶς γὰρ ἐμὸς συγγενὴς ἤγουν ὃ ΑἸϊνείας ὃ γόνος τῆς Κα- 

σενίας τῆς Χειράδος τε ἤγουν τῆς | ̓Αφροδίτης ] ὅ ἄρι- 
στος ἐν ταῖς βουλαῖς οὐδὲ | μεμπιτὸς ] ἐν ταῖς μάχαες 
τοιούτους λείψει β΄ νέους λέοντας ἔξοχον καὶ ὑτιερέχον 

Ι γένος ἐν τῇ Ῥώμῃ. 
1282 Τοιούσδ᾽ ἐμός τις σύγγονος" ὃ «Αἰνείας. 

Ι Τρὼς γὰρ γεννᾷ λον χαὶ Α΄σσάραχον χαὶ Γαγννυμήδην ᾿χαὶ 
Γαννυμήδην" μὲν μυϑιχῶς ὁ Ζεὺς ἁρπάζει, Ἴλος δὲ γεννᾷ 
«“Ἰαομέδοντα, “αομέδων Πρίαμον, Πρίαμος Ἕχτορα | Κασ- 
σάνδραν, Κρέουσαν χαὶ τοὺς λοιπούς [. ̓ σσάραχος δὲ πάλιν" 
γεννᾷ Κάπυν, Κάπυς δὲ γεννᾷ ᾿Αγχίσην, ᾿4γχίσης Αἐνείαν [.. 
οὕτως οὖν Αἰνείας συγγενὴς ἦν Κασσάνδρας. ἦν δὲ καὶ γαμ- 
βρὸς αὐτῆς ἐπὶ Κρεούσῃ τῇ ταύτης ἀδελφῇ, ἐξ ἧς Κρεούσης 
ἔσχε παῖδα ᾿σχάνιον (35919). [ ὕστερον δὲ τῆς Τροίας πορϑου- 
μένης ἐλευϑερωϑεὶς ὑφ᾽ Ἑλλήνων ὅ αὐτὸς Αἰνείας (ΑἸ. 1265) 
Ι ἢ αἰχμάλωτος ἀχϑεὶς ὑπὸ Νεοπτολέμου, ὥς φησιν ὁ τὴν 
μιχρὰν Ιλιάδα πεποιηχώς, χαὶ μετὰ τὴν ὑπὸ Ὀρέστου ἐν 
Φελφοῖς τοῦ Νεοπτολέμου ἀναίρεσιν ἐλευϑερωϑεὶς οἰκεῖ 
πρῶτον τὰς περὶ Ῥαίκηλον χαὶ ᾿Αλμωνίαν πόλεις αχεδονι- 
χὰς πλησίον Κισσοῦ ὄρους χειμένας (ΑἸοχ. 1236)" [ τὸ δὲ Ῥαί- 
χηλὸν ἀπὸ τούτου Αἶνος ἐχλήϑη (85ὅ26) .- αὐτὸς "δὲ" ἀτπτὸ 
Παχεδονίας ἦλϑεν εἰς ᾿Ιταλίαν (8504) || ἣ πρὶν ἄρτεσσα ἐχα- 

σ 
8 σατουρνέου γῶ γῖ ταῦ σαρ!}! ὃ 4 κυρηναϊκῶς ὁπ. γ᾽ 84 ἣ 

σιρὲν --- ὩΙΟΙΗἾΒΠ6 βἰπῦ οτηηΐ, 4086 ϑαοίογο ἴῃ Ὠΐ8 οαγθηῦ, ἱποουΐαπι οϑί, οἵ. 

Βοΐδβ. ἃ. 1... οχ. ἢ". 14190 ἄργεσσα 11 ᾿4ργῆσσα 1, νά. 

Υ̓ 281 

Δρ. δ]. ἢ 

ΡΟΙ1Ὲ 
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λεῖτο, εἶτα Σατυρνία ἀπὸ τοῦ Κρόνου --- Σατῦρνος γὰρ ὃ 
Κρόνος παρὰ “Ῥωμαίοις ---, εἶτα ἀπό τινος Αὔσονος 47Ὁἢ- 
σονία, εἶτα Τυρσηνία, εἶτα ἀπτὸ Ἰταλοῦ | ἢ ἀπό τινος ταύρου 
τῶν Γηρυόνου ἀγομένων παρ᾿ Ἡραχλέος καὶ ἀπὸ “Ῥηγίου 
διανηξαμένου Σιχελίας εἰς πεδίον Ἔρυχος Ἐλύμων βασιλέως, 
υἱοῦ δὲ Ποσειδῶνος, Ἰταλία ἡ χώρα ἐκλήϑη" ἰταλὸν γὰρ 
Τυρσηνοὶ τὸν ταῦρον καλοῦσιν. οὕτως οὖν Ἰταλία ἡ χώρα 
ἐχλήϑη" 1 καὶ πρῶτος Πίκος ἐβασίλευσεν, εἶτα υἱὸς αὐτοῦ 

(Φαῦνος, ὅτε χαὶ Ἣραχλῆς ἐχεῖσε μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ Γη- 
ρυόνου βοῶν παρεγένετο χαὶ γεννᾷ “ατῖνον ἐκ τῆς Φαύνου 
γυναιχός, ὃς ἐβασίλευσε τῶν ἐχεῖσε, χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ “Τατῖνοι 

πάντες ἐχλήϑησαν. πεντηχοστῷ δὲ πέμπτῳ ἔτει ἀφ’ Ἥρα- 
χλέος οὗτος ὃ Αἰνείας μετὰ τὴν τῆς Τροίας ἅλωσιν, ὡς ἔφη- 

μὲν (852296), εἰς Ἰταλίαν καὶ “ατίνους παρεγένετο. περὶ 46- 

βρεντον δὲ προσώχειλε τὸ χαὶ Τροίαν χαλούμενον περὶ Νουμί- 
χιον ποταμὸν ἔχων χαὶ τὸν ἐκ Κρεούσης υἱὸν αὐτοῦ ᾿σχά- 
γιον ἢ Ἴλον, ὅπου φαγόντων τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τὰς τραπέζας 
σελινίνους οὔσας Ϊ ἢ ἐκ τῶν σχληροτέρων μερῶν τῶν ἄρτων] 

οὐ γὰρ εἶχον τραπέζας --- εἰσέτι δὲ χαὶ χοίρου λευχῆς 
ἀπὸ τοῦ πλοίου αὐτῶν ἀποσχιρτησάσης ἐπὶ τὸ ἀπ᾽ αὐτῆς 
᾿Αλβανὸν ὄρος χαὶ λ΄ τετοχυίας, ἅπερ ἐδήλου ὅτι τρια- 
χοστῷ ἔτει οἱ παῖδες “αὐτοῦ χαὶ γῆν χαὶ χράτος ἄμει- 
ψον ἕξουσιν, ἐπαύϑη τῆς ἀλητείας ἐκ χρησμοῦ τοῦτο “προΐ- 
αχηχοώς. ϑύσας δὲ καὶ τὴν χοῖρον παρεσχευάζετο χτίζειν 
πόλιν. ὁ δὲ «“ατῖνος τοῦτον οὐχ εἴα, ἡττηϑεὶς δὲ πολέμῳ 
δίδωσιν Αἰνείᾳ πρὸς γάμον “Ἰαβινίαν τὴν αὐτοῦ ϑυγατέρα, 
«Αϊνείας δὲ χτίσας πόλιν “αβινίαν ὠνόμασε. “ατίνου δὲ 

χαὶ Τόρνου τῶν “Ῥουτούλων βασιλέως πολέμῳ ὑπο ἀλλήλων 

1 σατουρνέα ὃ γ}Σ σατύρνος γί σατοῦρνος Ὁγ2 8 τυρρηνία 11 

ἀφ᾽ ἑνὸς 1Π οἵ, ΑΡ. Ὀτονίανῦ πᾶθο, αποᾶ νἱξοβαπι ἸΟΟαπι --- ΟἸΐβϑα Ῥοϑῦ 

ταῦρον ψοΙΌὰ καὶ τὴν πλησέον χώραν διελϑὼν (οἷ. ΠΗ 1 856) ἱπορίθ 8}}- 

αὐδηᾶο δἃηΐθ ἤ:εν ἰπδουίδ βαηῦ --- Θχουθογο ποίθθαῦ 4 ροβύ ἀπὸ 6 

ΒΙΌΙ. σκερτάσαντος καὶ ἀπὸ αὖ Α]ἴὰ ἴῃ 5664. ἃᾷἃ. ὦ ὅὅ σικελίας | εἰς σε- 

κελέαν 11 οἷ. ΑΡ. Τ τυρρηνοὶ ΠΠῤὺΟὃ σ 14 παραχγέγνεται Π΄ 1 μέκυν ἢ 
κέον ὦ νουμέκεον (με τα ὃ νουβέκεον ν2 οἵη. γ͵ῖ [17 ἔλλον γἱ »Ζουλον 

18 σελινέας Ὁ σεμινένα 5 19 ἔτι ΠῚ 20 αὐτοῦ 1 26 λαβηνίαν ὁ 
τὴν --- λαβενέαν οἵη. ὃ 28 τύρνου ὃ γῖ1 τουρήνου ν2 

ΠΥΘΟΡΒτοπΐβ ΑἸἰθχαπᾶγα, 1. 23 

ΑΡ. ὉΪΌ]. ΠῚ 
110 

ἰηΐν, 858,2 ὃ 
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ἀποθανόντων Αἰνείας ἐβασίλευσεν, ἀνῃρημένου δὲ χαὶ “41ἐ- 
γείου πολέμῳ ἐν “Ἰαβρέντῳ ὑπὸ τῶν αὐτῶν “Ῥουτούλων καὶ 
Μαξεντίου τοῦ Τυρρηνοῦ ἐγχύου οὔσης τῆς γυναιχὸς ΑἸ ἰνδίου 
«Ἱαβινίας τὸν Σίλβιον ᾿Ασχάνιος ὃ ἐκ Κρεούσης ταῖς βασι- 
λεύει, ὃς χαὶ τὸν Παξέντιον πολέμῳ συμβαλόντα νιχᾷ τελέως 
μὴ δεχόμενον τὰς πρεσβείας, ἀλλὰ “τὰΐ τοῦ “ατίνου πάντα εἰς 
ἐτήσιον δασμὸν ζητοῦντα. αὐξηϑέντες δὲ οἱ “Ιατῖνοι, ἐπεὶ 
χαὶ τὸ τριαχοστὸν ἔτος ἀνέστη, «“αβινίας μὲν ὑπερεφρόνησαν, 
ζλβαν δὲ “όγγαν ἑτέραν πόλιν ἔχτισαν ἀπὸ τῆς χοίρου 
τουτέστι λευχὴν μαχρὰν χαὶ τὸ ἐχεῖσε ὄρος “Ἄλβανον ἐχάλεσαν 
ἑδμοίως “" τὰ δὲ ἐχ Τροίας ἀγάλματα μόνα πρὸς τὸ «αβίέ- 
γιον δεύτερον ὑπεστράφησαν. μετὰ δὲ ᾿Αἰσχανίου τελευτὴν 
οὐχ ὃ ᾿Ασχανίου παῖς Ἴουλος ἐβασίλευσεν, ἀλλ᾽ ὁ ἐκ «αβι- 
γίας «Αἰνείου υἱὸς Σίλβιος 1 ἢ κατά τινας ᾿'Ισχανίου υἱὸς Σίλ- 

βιος ] Σιλβίου πάλιν Αἰνείας, οὗ “ατῖνος, οὗ Κάπης, Κά- 

πητος δὲ παῖς Τιβερῖνος, οὗ ᾿Ἵμούλιος, οὗ ᾿Αβεντῖνος. μέχρι 
τούτου τὰ περὶ ᾿άλβης χαὶ ᾿λβανῶν, τὰ δὲ περὶ Ῥώμης ἐν- 
τεῦϑεν. ᾿Αβεντῖνος γεννᾷ Νομήτορα χαὶ ᾿ΑΙμούλιον | ἢ χατά 

τινας Πρόχαν, τοῦ Πρόχα δὲ τούτου λέγουσι παῖδας τοῦτον 
τὸν Νομήτορα χαὶ ᾿“μούλιον [. βασιλεύοντα δὲ τὸν Νομήτορα 
ὃ ᾿Αμούλιος ἐξήλασε χαὶ “Τἰγέστην τὸν Νομήτορος υἱὸν ἐν 
χυγηγεσίῳ ἀναιρεῖ, τὴν δὲ ἀδελφὴν «Αἰγέστου, ϑυγατέρα δὲ τοῦ 
προρρηϑέντος Νεμέτωρος Σιλουίαν | ἢ Ὑ Ῥέαν ] Ἰλίαν | ἱέρειαν 
τῆς Ἑστίας ποιεῖ, ὡς ἂν παρϑένος διαμείνῃ. ἐδεδίει γάρ 
τινὰ χρησμὸν λέγοντα ὑπὸ τῶν Νεμέϊσ]τορος παίδων αὐτὸν 
ἀναιρεϑῆναι. διά τοι τοῦτο τὸν μὲν ΑἸϊγέστην ἀνεῖλε, τὴν 

δὲ ἱέρειαν τῆς Ἑστίας ἐποίησεν, ὡς παρϑένος καὶ ἄπαις δια- 

μείνῃ. ἡ δὲ ἐν ἴἥρεος ἄλσει ὑδρευομένη ἔγχυος γίνεται καὶ 
γεννᾷ “Ῥωμύλον χαὶ Ῥῶμον. χαὶ τήνδε μὲν ἐξαιτεῖται μὴ 
ἀποθανεῖν ἡ τοῦ ᾿Αμολίου ϑυγάτηρ, τὰ δὲ βρέφη Φαιστύλῳ 

2 λαυρέντω γῖϊ 8. μεζεντίου ὃ μαξεντίου γἱ οἵ. ΒοΐΒθ.ἁ. 4.8. 18 λα- 

βηνέας γῖ ὅ μεζέντιον Ὁ μαζέντιον γ2 μάζεντον γ1 θ. » Δατέου 

ΠΗ 1 θὅ οὖὗνον ὅσον ἂν ἡ Δατένων γῆ φέροι Τυρρηνοῖς ἀπάγειν ἀνὰ πᾶν 

ἔτος 8. »έἐνέστη ὁ 11 λαβήνεον γ1 1ὅ κάπυς 2 κάπυος γ2 

10 ἀκύλιος γί 18 »νεμέτωρα ατῷ3" (Νεμέτωρ Ὀϊοᾶ. ἔτ. ΥἹ ἂρ. ΜΈΒ6Ι], 
ἘῊΘ Π Ρ.ΙΧ οἴ, οχ. 1]. 1412.) ἢ -- ᾿Ακούλεον 20 οἴῃ. ὃ)γ,)2ὺ 21 ΧΑΐγε- 

στον Υ. Βοίδβ. Τ' οχ ϑῦθ:ο ἱπία! 28.2ὅ νομήτορος αὐτὸ" 1] 21 ὅπως 1Π 
80 ἀκουλίου 11 (Ὀἷβ ὁ ΤΙοά. 1. 1.) φαυστύλω ὃ οτὰ. »2 οἷ. ΒοΙΒ8. 

ἘΒΙοᾶ, ὃ 

μά οὐ ον 
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ποιμένι “Ιαβρεντίας ἀνδρὶ ἐδίδοντο ὄῖψαι περὶ τὸν Τί- 
βεριν ποταμόν, ἃ ἡ τούτου γυνὴ λαβοῦσα ἀνέτρεφεν" ἔτυχε 
δὲ αὐτὴν τότε νεχρὸν βρέφος τεχεῖν. αὐξηϑέντες δὲ ὁ Ῥῶ- 
μος χαὶ ὃ Ῥωμύλος ἐποίμαινον χατὰ τοὺς τοῦ" ᾿“μουλίου 

ἀγρούς. ἀνελόντες δέ τινας τῶν τοῦ πάπτοου Νομήτορος 

ποιμένων ἐπετηροῦντο. χατασχεϑέντος δὲ τοῦ ᾿Ῥώμου ὅρα- 
μὼν ὃ Ῥωμύλος τῷ Φαιστύλῳ λέγει χαὶ ὃς δραμὼν τῷ Νε- 
μέτωρι πάντα διηγεῖται. τέλος ἔγνω Νεμέτωρ τῆς ϑυγατρὸς 
αὐτοῦ παῖδας ὄντας αὐτούς, οὗ δὲ συναραμένων πολλῶν 
ἀναιροῦσι τὸν ᾿Αμούλιον, τῷ δὲ Νεμέτωρι ττάτιτεῳ αὐτῶν τὴν 
βασιλείαν τῆς Ἄλβης παρασχόντες "αὐτοὶ" τὴν “Ῥώμην χείζειν 
ἀττήρξαντο ιη΄ ἔτει τῆς “Ῥωμύλου ἡλικίας. πρὸ δὲ τῆς με- 
γάλης ταύτης Ῥώμης, ἣν ἔκτισε Ῥωμύλος περὶ τὴν Φαι- 
στύλου οἰχίαν ἐν ὄρει Παλατίῳ, ᾿χαὶ" τετράγωνος ἐχτίσϑη 
“Ρώμη παρὰ ᾿Ῥώμου ἢ Ῥωμύλου παλαιοτέρα τούτων. 

1284 Καστνίας τε ] Κασενία χαὶ Ταύχειρα ἡ ̓ φρο- 
δέτη 1 παρὰ τὸ χειροῦσϑαι διὰ τῆς ἐττιϑυμίας. 5 

1286 Αἴνεια --- Θέων δ᾽ Αἰνειάδας ταύτην καλεῖ ὕπο- 
μνηματίζων τὸν “Τυχόφρονα᾽ ΑἸϊνείας δὲ μετὰ τὴν Ἰλίου 

πόρϑησιν εἰς Θράχην παρεγένετο χαὶ ἔχτισε πόλεν 
αΑϊνειάδας, ὅπου τὸν πατέρα ἔϑαψε. ϑῖορι. ὋἙά- 
χκηλος ] πόλις ἸΠαχεδονίας 1. ϑίορῃ. “Ραέκη λον" ᾿Ῥαίχηλος 

Ι Παχεδονίας τιόλις 1. 55558 «ἶνος πόλις, ἣν Ῥαίχηλον ὃ “υ- 
χόφρων καλεῖ |. Ἐπδῦ. Οἅ. Π 841: ἹΡαέκηλον καὶ τὰ λοιπὰ 
σελατέως ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἐγράφησαν. Τ' 

1287 Κίσσος δὲ 1 ὄρος Ἰαχεδονίας [ ἔνϑα ὅ Αἰνείας 
μετὰ τὴν ἅλωσιν ᾧχησεν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Αἶνον τὴν πόλιν 

ὠνόμασεν. 588550 ᾿Δλμωπία χώρα τῆς | Ἰαχεδονίας | ἣν 
ᾧχουν ᾿ἅλμωπστις. “1. ἐκ δ᾽ λμωπίας παλιμτπιλανήτην 

19 βοὴ. ΑΝ 459 (Ὁ Υ᾽ 801). 

1 ἔδοντο 11 ὃ ῥωμύλος καὶ δῶμος Π] ἿἸ νομήτορε {Π ὺΟ 8 νομή- 
τωρ 11 10 νομήτορε 11 12 μη | δωδεκάτω γΧ2 πρὸ δὲ --- Η1 18 

14 ἑτέρα γ2 οτη. γί 16 ῥωμύλου Ὁ δέμου γί (Ῥέμον ἔν. Ὁϊοᾶ, 1. 1) 
καὶ γί ῥώμη α ῥώμουδὀ 240 Θράκην 50 ϑίθρῃ, Αἔνεια ᾿ἄκανϑος 

Θέρμη Μένδη Ὄλυνϑος πθαὰθ 106 Στάγεερα βαπδηάαμη θοῦ 21 Αἐνειάδα 
8508. Α οὐ Ὁ (ἐ πυάνῳ οἵ, ΝΑ]. 99)Ὰ) 2123 Αἶνος γ. ῬΙΌΧ. Π. 21 ΧΑΪ- 
γειαν Ἶ 808 οἵ, 50... Ἄοῖρ. 1Π||10. 18 

28" 
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ὃ. Τ. περὶ Αἰνείου λέγων. ἐχλήϑη δὲ ἀπὸ ἄλμωπος Γίγαν- 
τος τοῦ Ποσειδῶνος καὶ Ἕλλης τῆς ᾿ϑάμαντος. ϑίοριι. (ΕΜ 

Ρ θ3521 οοᾶ, Ὁ. Θαἰ5..) ᾿“λμωνέα δὲ πόλις 1 ἸΠαχεδονίας [᾿ ἀπὸ 
δὲ ΠΠαχεδονίας εἰς ᾿Ιταλίαν ἦλϑεν «Αἰνείας 5588 ἐχφυγὼν τὸν 

ὅ φόνον. 53 5 
128] “Μαφύστιος ὃ Διόνυσος ἀπὸ τοῦ ἐν Βοιωτίᾳ 

ἘΡ Δαφυστίου ὄρους. ἘΜ ὅδ7ει καὶ “Ζαφυστέας"  «αφυστίας!] 

() ὅ Διόνυσος, ἀτεὸ ] “Ἰαφυστίου ὄρους Βοιωτίας, ὅϑεν “΄αφύ- 
στιαι αἱ ἐν ἸΠαχεδονίᾳ βάχχαι  αἷ καὶ μιμαλόνες ἐχαλοῦντο 

10 διὰ τὸ μιμεῖσϑαι αὐτὰς τὸν Διόνυσον" [ χερατοφοροῦσι γὰρ] 
χαὶ αὗται χατὰ μίμησιν Διονύσου" ταυρόχραγος γὰρ φαντά- 
ζεται χαὶ ζωγραφεῖται. 5555) χαὶ Εὐριπίδης καὶ σῷ κέρατι 
χρατὶ προσπεφυκέναε (Βᾶἃ 921). 88, χερατοφόρος δὲ (δ) 
αὐτός ἐστιν, ἐπειδὴ ὅ οἶνος πινόμενος στολὺς τοὺς ἄνδρας 

16 ἐχμαίνει πρὸς τὰς ἑτέρων γυγαῖχας εἰσέρχεσϑαι. χαὲ τὰς 

γυναῖχας δὲ τὰς φιλοίνους οἱ ἄνδρες γνωρίζοντες ἐπειδὰν 

εὕρωσι χορεσϑείσας, πέμπουσι μετ᾽ αὐτῶν. ἢ χερασφόρος, 
ὅτι τοῖς φιλοίνοις ἡ ἀλογία προσχεῖται δίχην τετραπόδων 
ζώων. 5) 58 

20 1289 ἐΤυρσηνία ἡ Ἰταλία ἀπὸ Τυρσηγνοῦ τοῦ Τηλέφου 
υἱοῦ. 11 

ἘΡ 1240 ἘΖυγχεύς τε | ποταμὸς Ἰταλίας  ϑερμὰ ὕδατα 

ἔχων" 5558, χαὶ ὠφέλιμα εἰς τοὺς παρειμένους᾽ ἐχλήϑη δὲ οὕὔ- 
τως, ἐτιειδὴ τὸ ὕδωρ αὐτοῦ πολλοὺς ὠμμάτωσεν. ἢ ὅτι ἐχεῖ- 

25 γος ὃ παλαιὸς “Ιυγχεὺς ἐν τῷ δείϑρῳ αὐτοῦ ἐπνίγη. 588 55 
1241 ἢ] Πίσσα χαὶ “ἅγυλλα πόλεις Ἰταλίας." | 5 2γυλλα 

Ρ πόλις [ Τυρρηνίας [᾿ ἔστι δὲ χτίσμα τῶν ἐκ Θετταλίας Πελασ- 
γῶν. “ϑύορῃ. ἐπολύρρηνοι πολύαρνοι᾽ πολυϑρέμμων 

29 γὰρ ἡ Ἰταλία." Τ' 
ἘΡ 1242 σὺν δέ σφι μίξει" 1 Ὀδυσσέα φασὶν ἐν Ἰταλίᾳ 

συντυχεῖν Αἰνείᾳ χαὶ συνθήκας μετ᾽ ἀλλήλων χαὶ εἰρήνην 

11 ταυρόκρανος --- Β0ἢ. ΝΙο. 4 81 

1 Ἄλκωπος --- ϑάμαντος Βοικ. 102Ρ να]ρ. Ἰϑοῦ. ν. ἃρΡ. Μείη. 
8 χώρα 6 ὥϑίρρῃ. 8ὅδ:8. 811. ϑῦ. 1 ἈΑαφύστιος 9 μειμαλῶνες ὃ με- 
μαλόντες γῖ 11 πέμπουσι ] συνιοῦσε 868. 28 Ἀαηαηρουμένοιςρ 80 φη- 

σὲν 8α γῖ ἶ : 

ἰηΐν, 8576 
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ποιῆσαι. λέγει οὖν ὡς διάφορος ὧν φίλιον στρατὸν μέξει 

Ρ 

ὅ 

μετ᾽ αὐτοῦ διὰ τὰς σπονδὰς 5555) ὅρχοις χαὶ λιταγνείαις 
πείσας ὡς ἂν δὴ φυγὰς ὧν | 58,. νάνους δὲ τοὺς τελαγή- 

τας φασί |. 5] σὺν αὐτῷ δὲ | 55 μέξαντες τὸν στρατὸν οἱ Τ' 
β΄ παῖδες Τηλέφου Τάρχων χαὶ Τυρσηνὸς οἰχήσουσι τὴν 

ἡΡ Τυρσηνίαν. ] ἀπὸ δὲ τοῦ Τυρσηνοῦ ἡ χώρα Τυρσηνία χαλεῖ- 

ται |. 55} Ταρχώνιον πόλις Τυρρηνίας, ἀπὸ Τηλέφου 
παιδὸς Τάρχωνος. ϑίθρῃ. σπλάναισιν" ὃ ᾿Οδυσσεὺς παρὰ 

Ρ Τυρσηνοῖς νᾶνος χαλεῖται δηλοῦντος τοῦ ὀνόματος ἰ τὸν πλα- 

10 

20 

20 

80 

γήτην 1. 58} ἐγὼ δὲ εὗρον ὅτε ὃ Ὀδυσσεὺς πρότερον Νάνος 
ἐχαλεῖτο, εἶτα ἐχλήϑη Ὀδυσσεύς ] ὥσπερ ὁ ᾿αἰχιλεὺς πρότερον 
«“Ζιγύρων χαὶ Πυρίσσοος (898) καὶ ἕτεροι ἑτέρως ἐχαλοῦντο. 

1245 δέπτυχοι δὲ οἱ Τηλέφου Τάρχων τε χαὶ ΤἸυρση- 

γός. 585] Τυρσηνέα ἡ χώρα. Τάρχων καὶ Τυρσηνὸς παῖδες 
ἐγένοντο Τηλέφου χαὶ ἀπὸ Τυρσηνοῦ Τυρσηνία. Ἐξ 

1240 Οἰἐκουρὸς | ὃ Διόνυσος | διὰ τὸ ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ 
555 5, τὰς γυγαῖχας 58, εἰς τὸν ναὸν αὐτοῦ εἰσέρχεσϑαι, τὰς δὲ 

λοιπὰς ζἡμέρας) 5885 8' οἴχοι μένειν καὶ 584 οἰχουῤρεῖν. 5558 

1241] Θέοινος | ὃ αὐτός [ ὧς “'ΙΠσχύλος πάτερ Θέοινε, 

μαινάδων ζευχτήριξε (ἶν. 382 Ν) 588 5: χαὶ Διονύσιος Σχυ- 

μναῖος μὰ τὰς Θεοίνου χαὶ Κορωνέδας κόρας. 5853 

γυῖα συνδήσας ἐρρέϑη ὀπίέσϑεν (ϑθ22). Τ' 

1249 τῶν Ἡρακχλείων᾽ ἐξ Ἣραχλέος χαὶ “Τὔγης 5555 
τῆς ϑυγατρὸς ᾿Δλέου Ὁ Τήλεφος, Τηλέφου δὲ 5835’ χαὶ 
Ἵερᾶς Τ Τάρχων χαὶ Τυρσηνός 55584 ὡς ἀνωτέρω εἴρηται. 588 

1280 ἔνϑα τράπεζαν" 5555, εἶπον τὴν ἱστορίαν ὄτπι- 
σϑεν (8812) πλατέως, ὅπως ἔχτισεν Αἰνείας τὴν “αβινίαν 

Ι κἂν οὗτοι μὴ εἰδότες τὴν Ῥώμην φασίν. ὅρα γάρ, ὅπως 
φασὶ τὴν ἱστορίαν" Τὸ χρησμὸν ἔλαβεν ὃ Αἰνείας, ἔνϑα ἂν 

οἱ ἑταῖροι αὐτοῦ χαταφάγωσι τὰς ἑαυτῶν τραπέζας, ἐχεῖ 
χτίζειν πόλιν. ἐλϑόντες δὲ ἐν Ἰταλίᾳ 588 5 χαὶ ἀπορήσαντες 

“1 φίλον 883: Ρ 2. ὅρκου 8 8 ποιήσας 8 σπείσας ὃ τὶ  νάνους 
Ῥ͵ΙῸΙ]. 14 Τ ἄθ οχηϊβϑίβ ν. Μοίῃ. οἵ. Ταρκυνέα. Χ Εἰ{{0 18 οατα ΤΙ ΥΘΟΡΉΤΟΠΘ 

ΘΟμβρὶταῦ 14 ταράχων 11 αὐτοὺς 883. τὸν Τ 18. λοιπὸν 838 λοιπὸν 

χρόνον Τ 20 σκιωναῖος ἃ οἷ. Μα6}1]. ἘῊ Θ΄ Π 9 ἔν.10 21 κατασονβ κὴ 

δὲ τὰς 2 κορωνέδος ᾧ ταῦ γΊ κορωνέδου ν2 αυἱᾷ Ὁ πι' ΒοΙΡβουῖδ, ἱποο- 
ἴπχπ 21 λαβηνίαν γἱ 

ἌἜΡΙΟ]. Ηϑρ. 

ΑΡ. ὈΪ01.11146 
ῬΆΪ Ηδοτ. 18 

8585 
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τρατυεζῶν 858 ἄρτοις ἀντὶ τραπεζῶν ἐχρήσαντο χαὶ τέλος 
ἔφαγον καὶ 55554 τὰς τραπέζας ἤγουν 5886 τοὺς ἄρτους. 
συνεὶς οὖν τὸν χρησμὸν ὅ Αἰνείας ἔχτισε [τὴν Ῥώμην] 5885 
πόλιν 555, ἐχεῖσε 8538, ἔχᾶν οἱ μὴ εἰδότες ] τὴν “Ῥώμην 54 

ὅ φασίν." Τ πολλὰς δὲ καὶ ἄλλας οὗτος ἔχτισε πόλεις ὀχυ- 

ράς. 588 

Ῥ 1288 χεέσει δὲ χώραν χτίσει δὲ εἰς τὴν χώραν᾽ οὐ 

γὰρ ἡ χώρα κτίζεται, ἀλλ᾽ ἡ πόλις. Τ᾽ Βορειγόνων | ἔϑνος. 
ἐν ᾿Ιταλίᾳ ] οὕτω καλούμενον. 8 παντὰ τολμητὰ, βατὰ χαὶ 

10 γρατυτὰ τῷ «Ἰυχόφρονε" | οἱ Ἰταλοὶ πρῶτον ᾿4βορήγινες καὶ 50 
ἕτερα μυρία ἐκαλοῦντο ἀπὸ τῶν οἰχησάντων αὐτὴν ἐϑνῶν | 
οὗτος δὲ Βογειγόνους λέγει τοὺς ᾿4βορηγίνους. 

1284 ὑπὲρ “ατίνους" φλυαρεῖ χαὶ εἰς τοῦτο" αὐτοὶ ΟῚ 8 Ἶ 

γὰρ οἱ ᾿Αβορήγινες ἀπὸ “ατίνου τοῦ Φαύνου Ἰ ἢ Ἡρακλέος "Ὀἱοᾶ. ΄ 
15 υἱοῦ 1 “ατῖνοι ἐχλήϑησαν. ΦδΔαύνιον πόλις ᾿Ιταλίας. «4. Ε᾿ 

ὑπὲρ «“αχίου Φαυνίου τ᾽ φκισμένην. ϑίορι, 

1285 πύργους τριάκχογν-] χαὶ ἐνταῦϑα φλυαρεῖ" οὐ λ' 
τα ὃ γὰρ Αἰνείας λ΄ πύρ- 
γους ἔχτισεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ ἐσαρί- 
μους τοῖς τῆς συὸς τεχϑεῖσι 

{παισίνΣ | ἣν ἐκ τῆς ᾿Ιλίου ἔλα- 
βε. 5888 

γὰρ τιόλεις ἔχτισεν ὅ Αἐνείας, 
ἀλλὰ τῷ τριαχοστῷ ἔτει ὅ υἱὸς 
αὐτοῦ ᾿σχάνιος, ὡς εἶπον 
ὄπισϑεν, ἔχτισε τὴν .“4λβαν 
πόλιν, ἀπὸ τῆς λευχῆς χοίρου, 

ἣν ἐχ τῆς Ἰλίου ἔλαβε, χἂν χαὶ ταύτην οὗτος μέλαιναν λέγει. 
ἐτὴν ἱστορίαν ὄπισϑεν πλατέως εἶπον (8541). ἢ 

1207 τὸ δὲ ναυσϑλώσεται ἀντὶ τοῦ | ἐπὶ νεὼς 
(ἄξει ι: 8 

1208 ἐσηρίϑμων᾽" 
τὴν ψευδῆ τούτου ἱστορίαν" 

χαὶ τοῦτο χαχῶς ἔχει “χαὶ" πρὸς 
οὐ γὰρ πρότερον ἐχτίσϑησαν 

ἃς λέγει πόλεις χαὶ ὕστερον ἡ χοῖρος ἔτεχεν ὡς εἰπεῖν 

80 τοὺς χάπρους αὐτῆς ἰσαρίϑμους “τοῖς πύργοις, ἀλλὰ τοὐ- 

γαντίον. Τ' 

8 λαβενέαν 11 

γεβ γῖ 

γενεὲς ὃ γ ἀβορέγηνες γί 

16 “]αύνιον --- ῬΓ0]]. 17 ΟΧΊΓ. 

10 πρότερον 11 
12 ἀβορήγινας γ2 ἀβορείγενας Ὁ ἀβορείγηνας " 

ἢ π΄ ΘΗ 1 48 ν. Βοίβ5. 1.1. 

ἀβορεέγενες ὃ γ ἀβορίγο- 

14 ἀβορεέ- 

ἢ οπι. γ1 



Ῥ 

10 

τὸ 

20 

80 
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1209 ἀνθήσει 5] ἀναϑήσει, κατὰ συγχοτίήν [. 55" 

1201 Πυνδίᾳ᾽ ἸΠυνδία χαὶ Παλληνὶς ἡ 1 ̓4ϑηνᾶ | τιμᾶ- 
ται. ὃ δὲ Αἰνείας ἄγων τὰ ἀγάλματα ἐκ τῆς Τροίας χαὶ τὸν 
πατέρα ᾿Ἵγχίσην 58586 ἦλϑεν εἰς ᾿Ιταλίαν. 8 ἀνῆλθεν εἰς 
τὸν ϑων χαὶ ἐχεῖσε ἔχτισε πόλιν ὀχυρὰν τὴν ἀπ᾽ αὐτοῦ 
αϊνειάδα προσαγορευϑεῖσαν. ὄντος δὲ τοῦ Αἰνείου ἐχεῖ ἔτυχε 
τὸν πατέρα αὐτοῦ ᾿Αγχίσην τελευτῆσαι. χαὶ πολυτρόπως 

αὐτὸν χαύσας τὸν χοῦν αὐτοῦ ἐν χρυσῷ λάρναχι βαλὼν ϑρη- 
γήσας αὐτὸν οὐ μιχρῶς ἀπ᾽ αὐτῆς ἀπῆρεν. 5588 

1208 ἃ δὴ" ἐν ὑπερβατῷ ἡ σύνταξις" ἅτινα δὴ ἀγάλ- 

ματα 5885 5 
σὺν τῷ γηραιῷ πατρὶ πρε- 
σβειώσεται τουτέστι | τι- 
μήσει | τοῖς ἱματίοις καλύ- 
ψψας ]. τὸ δὲ ἐξῆς παρώσας 
δάμαρτα, χαὶ τέχνα χαὶ 
τὸν πλοῦτον. 585 

πρεσβιώσεται χαὶ τιμήσει 
σὺν τῷ γηραιῷ πατρὶ περι- 
σχὼν καὶ καλύψας ἐν τοῖς πὶ ἐ- 
πλοις παρώσας καὶ δά- 

μαρτα καὶ τέχνα καὶ χτῆ- 
σιν ἄλλην ὀμπνίαν κει- 

μηλέων ἤγουν τὸν πλοῦτον ἦμος οἱ αἰχμηταὶ κύνες τὸ 

χαὶ τὸ ποιήσουσι. «Αἰνείου δὲ γυνὴ Κρέουσα, Πριάμου 
ϑυγάτηρ, ἀφ᾽ ἧς ἔσχεν ᾿Αἰσχάνιον καὶ Εὐρυλέοντα. 5558 

1204 ὀμπνέαν δὲ ] τὴν συντελοῦσαν πρὸς τὸ ζῆν, παρὰ 

τὸ | 58) Ἐρ ὁμοῦ ἘΘ [| πνέω 5885 ΧῈΡ (ἜΜ θ2845 ΕΘ 42928), ἐξ 

οὗ πλουσίαν |. 5 

1207 πάλῳ᾽" ] κλήρῳ | γὰρ τὴν λείαν διένειμαν. 8 

1205 τούτῳ μόνῳ᾽ αἱρέ- 

σεως δοθείσης Αἰνείᾳ ὑπὸ 
τῶν Ἑλλήνων ὃ βούλεται λα- 
βεῖν αὐτὸν ἐχ τῆς πόλεως 

τιροέχρινε τὸν πατέρα χαὶ τὰ 
ἀγάλματα τῆς πόλεως παρεά- 
σας τὸν οἶχον χαὶ τὴν γυναῖχα 
χαὶ τὰ τέχνα. 585" 

φησὶ γὰρ οὗτος ὃ “υχόφρων 
χαὶ λοιποί τινὲς ὅτι πορϑου- 
μένης τῆς Τροίας ὑφ᾽ ᾿Ἑλλή- 

γων «Αἰνείας μόνος ἠλευϑερώ- 
ϑὴ ὑπ᾽ αὐτῶν χαὶ ἐχελεύσϑη 
λαβεῖν ἐκ τῆς πόλεως ὃ βού- 

ληται. παρεάσας δὲ τὸν οἶχον 
χαὶ τὴν γυναῖχα χαὶ τὰ τέχνα 

προέχρινε τὰ τῶν ϑεῶν ἀγάλματα χαὶ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα. 

Ἴ Ἀπολυτελῶςϊ - 

τέκνα 82 ὁ 

810 παρεάσας --- πατέρα 88 ] αὖ 888. προέκρενε 29 --- 
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Ι ἔλαβε δὲ χαὶ σύαιναν, ἥτις ἔτεχε λ' τέχνα, ἧς χαὶ ἄ- Δ. 

γαλμα ποιήσας σὺν τοῖς τέχνοις αὐτῆς ἀνεστήλωσεν ἐν μιᾷ ᾿. 
τῶν παρ᾽ αὐτοῦ. χτισϑεισῶν πόλεων. καὶ ταῦτα μὲν οὗτός ᾿ 
φησι Ὁ} “έσχης δ᾽ ] ὃ τὴν μιχρὰν ᾿Ιλιάδα πεποιηκὼς Ι ̓4Ἵν-- ἔβοῖ, Ἐπτνὺς 

ὅ δρομάχην χαὶ Αἰνείαν αἰχμαλώτους φησὶ δοϑῆναι τῷ ᾿Ζχι- τΑπιάν, 10. 
λέως υἱῷ Νεοτττολέμῳ (δβο}ι. Ἐπτ, 10. 14) χαὶ ἀπαχϑῆναι σὺν αὐ- ἘΘῈ ». 86. 
τῷ εἰς Φαρσαλίαν τὴν ᾿4χιλέως πατρίδα. φησὶ δὲ οὑτωσὶ Τ' 
αὐτὰρ ᾿ἤχιλῆος μεγαϑύμου φαίδιμος υἱὸς Ἕχτο- 

ρέην ἄλοχον χάταγε κοίλας ἐπὶ νῆας, παῖδα δ᾽ 
10 ἑλὼν ἐκ κόλπου ἐὐπλοχάμοιο τιϑήνης δίψε ποδὸς 

τεταγὼν ἀπὸ πύργου, τὸν δὲ πεσόντα ἔλαβε πορ- 
φύρεος ϑάνατος χαὶ μοῖρα χραταίη |. ἐκ δ᾽ ἕλεν 1". 14 
᾿Ανδρομάχην, ἠύΐξζωνον παράχοιτιν" Ἕχτορος, ἥντε 

οἱ αὐτῷ ἀριστῆες Παναχαιῶν δῶχαν ἔχειν ἐπίη- 
ρον ἀμειβόμενοι γέρας ἀνδρί, αὐτόν τ᾽ ᾿4γχίσαο 

κλυτὸν γόνον ἱπποδάμοιο «Αἰνείαν ἐν νηυσὶν ἐβή- 
σατο ποντοπόροισιν ἐκ πάντων Δαναῶν ἀγέμεν 
γέρας ἔξοχον ἄλλων. 

τος ἰξκος 

1212 ἐν ὀψιτέκνοις" “Ῥῶμος ᾿γὰρ᾽" χαὶ Ῥωμύλος οἵ 
20 τούτου ἀπόγονοι ταύτην ἔχτισαν. Ὁ δομήσεται" μιχρὸν 

τὸ ὃδὸ γραφόμενον ἐχτείνεται ὑττὸ τοῦ πὶ χαὶ δέχεται ἀντὶ 

μαχροῦ χαὶ μιχρὸν ὃ. ἀττιχῶς δὲ μέγα γράφεται. ΣΤ ὕΚα- 
πύη πόλις ᾿Ιταλίας, ἣν Ῥῶμος καὶ “Ῥωμύλος υἱοὶ Αἰνείου 

 ἔχτισαν, ὥς φησι Κεφάλων ὁ Γεργίϑιος. (Θ᾽ ΠῚ 1709) ἘΠ’ 
25 (ΕΜ 490). 

ἘΡ 1218 ΣΚιρκχαίου"  ὑ Κίρκη ὄρος ᾿Ιταλίας 1." 53 

1214 ᾿“ργοῦς τε | «Αἰήτης λιμὴν ἐν ᾿Ιταλίᾳ, ἔνϑα φασὶ 
τὴν ᾿Αργὼ ὁρμῆσαι χαὶ χαϑαρϑῆναι 5558: ὑπὸ Κίρχης 55: 
ἐκ τοῦ φόνου τοῦ ᾿Ψψύρτου ᾿Ιάσονα καὶ Π]ήδειαν. 

80 Φόρχη | δὲ 5555, πόλις χαὶ 5556 λίμνη ἀπέχουσα Ῥώμης 

8 οὕτω ὃ οὗτοε Ὅτη2Σ 4 φασὶ Π᾿ 11 πεσόντα τ᾽ ὃ 12 ἐκ --- Ἔ 

ἀνδρέ 1δ οτη. γ1 ἕλετ᾽ ὃ γ2 50}. Εν. 14 οἱ αὐτῶ οἱ α 22 Κα- 

πύη --- δὶ τοοίθ ἢπο τοἰδΐαπη οϑῦ, ααοαὰ Ρϑυαπδπι οδϑῦ ΔΙ Ὀἰρτιατη, ΔΠΊΡ]ἸΟΥΪΒ ἱ 

αἰβραϊαιομἶβ ἱσαρτηθπίαμη οὺ 28 ἀρνείου Εφ 508 ν. ΟΘαϊἰΞ. 24 Κε- ΦΙΗ͂ 
φάλων οἵ. 1808 βίορῃ. 26 Κιερκαίου --- οτῆ. γ 21 λίμνη 8 238 καὶ ΟΝ 
ΟΠ. 8 
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Ρ σταδίους φ΄. 5585. Αἰήτης δὲ ἐχλήϑη 1 5580 ὃ ποταμὸς ] 
50 ἀπὸ τοῦ Αἰήτου τοῦ χείσαντος ἐν αὐτῇ πόλισμά τι. 5555 
| ΠΠαρσοὶ δὲ ἔϑνος ᾿Ιταλίας περὶ τὴν λίμνην οἰχοῦντες |. 5555 
ἹΠαρσιωνίδος ποτά χαὶ περὶ τοὺς φυτευσίμους χαὶ εὐλεί- 

ὅ μονας τόπους τῆς ίαρσῶν τοῦ ἔϑνους χώρας. 5 

1210 Τιτώνιόν τὸ χεῦμα" Τίτων | ποταμὸς ᾿Ιταλίας ] 
ἐγγὺς Κιρχαίου 58555 Ὑποταμοῦ 5) ὃ Κίρχαιον ἀπὸ τῆς Κίρ- 
χης χαλεῖται | 5.. οὗτος δὲ 55)5. ὁ ποταμὸς 554] οὐχ εἰς ϑά- 

λασσαν ῥέει [ ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς γῆς χαταπίνεται, ὥς φησι καὶ 

10 Φιλοστέφανος (ἘῊἨΘ ΠῚ 82) 5555:. ἢ Τιτώνιον, ἐπειδὴ εἰς μῆ- 
ο χοὸς τεινόμεγον χατατιίνεται. 5" 

() 1278 Ζωστηρίου τε χλιτὺν᾽ Ζωστήριον 58. | ὄρος 

᾿Ιταλίας, ἐν ᾧ ἱερὸν Ζωστηρίου ᾿Απόλλωνος 54. ἐπώνυμον 
᾿Απόλλωνος. 85 φησὶν οὖν ὅτι ἐνταῦϑα διῆγεν ἡ σίβυλλα |. 581 

ι Ζωστήριος ᾿Ἵπόλλων παρὰ ᾿ϑηναίοις τιμώμενος " καὶ ἥ δ᾽ 
ἐπαπειλήσασα Ζωστηρίῳ ᾿άἅπόλλωνιε (Μεῖπ. ΑΑ .122). 
Ι φασὶ γὰρ τὴν “ητὼ ὠδίνουσαν ἐχεῖσε τὴν ζώνην λῦσαι. ἘΜ 
414)ν Ζωστὴρ τόπος, ἔνϑα εἴασεν ἡ “Τητὼ τὸν ζωστῆρα 
αὐτῆς. 58 γ΄ δ᾽ ἦσαν σίβυλλαι, Κυμαία, ἣν καὶ ᾿Απόλλωνός 

20 φασιν ἀδελφήν, Ἐρυϑραία χαὶ Σαρδιανή | 54 ὥσπερ χαὶ γ΄ 
Βάκχιδες χρησμολόγοι, ὃ ἐξ ̓ Ελεῶνος τῆς Βοιωτίας, ὃ ᾿49η- 

 γαῖος χαὶ ὅ ᾿ἄρχάς ]. περὶ ἧς δὲ σιβύλλης νῦν ὅ υχόφρων 
λέγει, Κυμαία ἦν, ἥτις τέϑνηχεν ἐν χρόνοις Ταρχυνίου τοῦ 
Ὑπερηφάνου βίβλους προφητιχὰς αὐτῆς γ΄ ἢ ϑ' καταλιποῦσα, 

25 ὧν ἢ μίαν ἢ γ΄ ἐξωνήσαντο οἱ Ῥωμαῖοι ὡς τὰς λοιπὰς | τῆς 
ἐχείνης ϑεραπαίνης Τ' ἀναλωσάσης πυρί, ὅτε μὴ ἐδίδουν 

ἐχείνῃ ὅσον ἐζήτει χρυσόν. ὃ ὕστερον ποιήσαντες ἐξωγή- 
Ἃ σαντο ἢ μίαν τὴν καταλειφϑεῖσαν ἢ γ΄ καὶ ἔδοντο άρχῳ 

19 80ῃ. ΑΥ. Αν. 9602 

2 Χ αὐτῷ 8 οἵ, 5Β0ῃ. σοῦρ. 11 150 4 Μαρσιωνέδος --- Ῥοϑὲ 

Φιλοστέφανος 10 ἴῃ 8 (Υ) οΟΧΠΙ απ πὸ ἰταπβροβαϊ Βαοίρι. εὐλεέψω- 
ψας. 6011. Βαοίμη. ὅ τῶν ἐϑνῶν. οοττ. Βαοίηι. ΠΧ πόλεως 8 ὁ 
ΟΠ. 8 1ὅ Ἐπ’ 1]. 1. Ποη ἱπβροχὶ ζώστριος. οοττ. Μοΐη. καὶ --- 

ταῦ ]αΐα οἵ, Ῥ αἀπδηηνὶβ ᾿ρβᾶπὶ πα ] δία ἠδ᾽ ἐπ. ΜΠ]. Μ6]. 141 οἵ, (αἰδῇ, 
18 Χὶ ἔλυσεν ἢ οἷ, ϑίορῃ. 298ι: 

Β6ῃ, Ασί β(. 
ΑΥ. 962 

ΠΟΙ 288 
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᾿Αχιλίῳ φυλάσσειν. ζῶντα δὲ τοῦτον εἰς δέρμα βοὸς ἐμβα- 
λόντες ἀνεῖλον, ὅτε πρὸς μεταγραφὴν ἔδοτο, τὴν δὲ βίβλον ᾿ 
ἢ τὰς βίβλους ὀρύξαντες ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ μετὰ λάρναχος Ὗ 
χατέχωσαν. 

1280 Ἐγρώνῳ δὲ τῷ χοίλῳ βερέϑρῳ δὲ τῷ σπη- 

λαίῳ " | 5855, λέγεται δὲ ὃ αὐτὸς καὶ Βήρεϑρον. 58 ἄλλως. 
καὶ ἐπὶ τὸ μέρος τοῦ ναοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Ὁ Ζωθεῆνιον 
ὠνομασμένου ἢ τὴν | ἐξοχήν ]. 5 

1288 ταλαίνῃ μητρὶ | τῇ 
᾿σίᾳ. ᾿Ιαπετοῦ γὰρ καὶ ᾿4σίας 
Προμηϑεύς, ἀπὸ δὲ ταύτης 
τὴν χώραν ] ἀχουστέον. 585 (Β0}. 
ὉΡ 6020) “σέα: Προμηϑέως 
μήτηρ ἡ ᾿Α΄σία καὶ ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἡ ᾿Δσία ὠνομάσϑη ᾿Ὲς (“ἘΜ 
1ὅ829) ἐξ αὐτῆς δὲ ᾿“΄σιανοί. 
83 

1284 τροφῷ Σαρπηδό- 
γος | τῇ Εὐρώπῃ" ἐκ γὰρ Φιὸς 
χαὶ Εὐρώπης Σαρπηδών, ΠΗη- 
γως καὶ ῬῬαδάμυνϑυς, ἐχ δὲ 

ταύτης ἡ χώρα τὸ ὄνομα εἴλη- 

φεξν. | 5855 (56. ὉΡ 270) Εὐρώ- 
στ ἢ ἀπὸ μητρὸς ΠΠίνωος χαὶ 
“Ραδαμάνϑυος χαὶ Σαρπηδόνος 
ΧῈΡ ΟἿ ΕΜ. 391740) 
μὲν οὖν Πομφολύγης φησὶ γεννῆσαι αὐτὸν ᾿“΄σίαν χαὶ «Ιιβύην, 
ἐχ δὲ Παρϑενόπης Εὐρώπην χαὶ Θράκην, ἀφ᾽ ὧν αἱ χῶραι 
τὴν κλῆσιν ἐσχήχασιν (2892). ' 

1288 πόντος Ἕλλης ὅδ᾽ Ἑλλήσποντος. 5 ἅστινας Εὐρώ- 
σπην χαὶ Θράχην διαχωρίζει ὃ Ἑλλήσποντος χαὶ τὸ καὶ τό. 
ὅϑεν δὲ ἐχλήϑη ᾿Ελλήσποντος, εἴπομεν πολλάκις (2222). τοῦτο 

σίας καὶ ᾿Ιαπετοῦ Ἰ]ρομη- 
ϑεὺς  χαὶ ᾿Επιμηϑεύς [ οὗ Ἠε5. Θξ 
Προμηϑέως χαὶ Ἡσιόνης ] ἢ “Ὁ 
᾿Αξιοϑέας Τ παῖς δΔευκαλί- 
ων 1. ἀπὸ γοῦν ταύτης τῆς 

Προμηϑέως μητρὸς ᾿Ασίας ὅ 

«“Μυχόφρων λέγει τὴν χώραν 
χαλεῖσϑαι ὡς χαὶ τὴν Εὐρώ- 
σὴν ἀπὸ τῆς Εὐρώπης, ἥτις 
ἐχ Διὸς ἐγέννησε Σαρπηδόνα, Ἴ 
ἹπΠίνωα χαὶ Ραδάμανϑυν. 1 ὅτε- 56Ἀ. ῬΡΈτι 
ροι δὲ τὴν μὲν ᾿Ασίαν ἀπὸ ᾿ 

᾿σίου φασὶ κληϑῆναι, τὴν δὲ 
Εὐρώπην ἀπό τινος Εὐρώπου ἢ 
[ υἱοῦ “ἹἹμέρου 1. άνδρων δὲ ὅ ἴϑοι. Ὁ ΒΥ 
««λικαρνασσεὺς ᾿Ωχεανὸν στο- : 
ρεῖ γῆμαι β΄ γυναῖχας Πομ- 
φολύγην καὶ Παρϑενόπην. ἐχ 

19 --- Ῥαδάμανϑυς 50}. 292 
-»ς 

1 ἀκιλμω γι καεακελλέω Ὁ καὶ ἀκιλίω γ2 θ6 Βήρεϑρον γρήοπάμσμη, 

πθ Ποο αὖ 81|18 τηυ]ία Βα! ΘοοΥῖς 88 1 » ὄρος 18 ὠνόκασται ΕΜ ΤῊ ᾿ 
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δέ ἐστιν ἰστέον ὅτι “Ἑλλήσποντος ὅ ἀπὸ Σηστοῦ χαὶ ᾿Α4βύ- 
δου τόπος, οὗ ὁ Ξέρξης τὴν γέφυραν ἔζευξε ᾿ μέχρι τοῦ Θρα- 
χιχοῦ ἡμετέρου Βόσπορου, ὃν Βόσπορον 4;΄αρεῖος ὃ Ξέρξου 
πατὴρ ἐγεφύρωσε πρὸ τοῦ γεφυρῶσαι Ξέρξην τὸν “Ἑλλήσπον- 
τον |. πέτραι Συμπληγάδες ἃς Ὅμηρος Πλαχτὰς 
χαλεῖ (μ 61), ἔεῖναι δέ φησιν αὐτὰς περὶ Τυρσηνίαν" ὁ δὲ 

Ἐρατοσθένης Συνορμάδας καλεῖ" (ἤβοι. Ἐπιν. Μοᾶ, 2)" λελη- 

ϑότως δὲ καὶ χεχρυμμένως (μ 69) περὶ τὸν Εὔξεινον 
χόντον φησίν ἤτοι περὶ τὸ Στενόν. ᾿Ἵπολλώνιος δὲ καὶ 
οὗτος ὃ “υχόφρων Συμπληγάδας αὐτὰς λέγει. ἀλλ᾽ ὅ μὲν 
«Τυχόφρων οὗτος | φαίνεται μεταξὺ ταύτας εἶναι λέγων Καλ- 
χηδόνος χαὶ Βυζαντίου ] ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον τιαρ᾽ ἰδιώταις 
βαρβάροις 'Ῥεῦμα, ὃ δὲ ᾿Ἵπολλώνιος ποτὲ μὲν φαίνεται περὶ 
τὸν Εὔξεινον πόντον ἤτοι περὶ τὴν τοῦ Στενοῦ χλεῖδα λέγων 
αὐτάς, “τοτὲ δὲ ὁμοίως τῷ «Τυχόφρονει γράφων Πληγάδας 
ἀξείνους χαὶ ὅπου φοινήια δόρπα. ΤΊ ἦσαν δὲ αἱ 
Συμπληγάδες, ὡς ληροῦσι, πέτραι β΄  συγχροτοῦσαι πρὸς 
ἀλλήλας χαὶ συναράσσουσαι τὰ πλοῖα" ἐπεὶ δὲ τταρέτελευσε 
ταύτας ἡ ᾿άργώ, ἐρριζώϑησαν τῆς κινήσεως ]. ὡς λέγουσι δέ, 

Ι αἱ δὲ Συμπληγάδες πέτραι [ἡ μὲν ἐν Εὐρώτιῃ ἦν 
εἰσὶ β΄ ἡ μὲν ἐν Εὐρώπῃ 555 55 
Ι πρὸς τῷ Βυζαντίῳ | ἡ δὲ ἐν ᾿4“σίᾳ πρὸς τῇ Καλχηδόνι. 

Ηδοτ. ὮΙ 88 

14, ΤΥ 8 

1Π. 9. 

508. ΤΏΘΟΟΥ. 
ΧΠῚΙ 22 

5555. Συμπληγάδες αἱ συμπλέουσαι χαὶ προσχρούουσαι ἈΡ.Ὀ}91.1124 

ἀλλήλαις 1] Πλαχταὶ δὲ ὡς πλανώμεναι περὶ τὰς ἀχτάς [ἢ 
πόντος ὃ “Ἑλλήσποντος, ἐκλήϑη δὲ ἀπὸ τοιαύτης αἰτίας" 

᾿ϑάμας Αἰόλου παῖς ἦν. οὗτος εἶχε β΄ παῖδας “Ἕλλην καὶ 
Φρίξον. ἐπέγημε δὲ Νεφέλην, ἥτις ζηλοτυποῦσα τούτῳ τοὺς 
χαρπτοὺς τῆς χώρας ἔφλεγεν. εἰς δὲ τὸ μαντεῖον παραγενο- 

μένη ἔπεισε τοὺς μάντεις δώροις εἰποῦσα" εἴπατε ὡς, εἰ 

μὴ οἱ τοῦ ᾿ϑάμαντος σφαγιασϑῶσιν οἱ παῖδες, οὐ δώσει 

9 ἡμετέρου ] μέρους ν»2 0 Τυρσηνίαν οἷ. Βοἢ. μ 8ὅ ἴ κεκρυμ- 

μένως --- λεληϑότως 11 κεκρυκμ μένας --- λεληϑότας ὃ τλῦ Ἰδοῦπδθ βῖρῃμο ροϑῦ 

᾿Ερατοσϑένης Ῥοβίίο κεκρυμμένως δὲ κεῖσϑαε καὶ λεληϑότως Ὑγι)οδοῖογ. ἃθ 

τὸ οἵἍ, βέγδθ. 1 29. 1ο Ἐπί. Οα. Π|Ιϑε 9 .᾿“πολλώνεος φτταῖ. 6}}]. ἴῃ ΜῈ6]]. 
ΟΟΝ 1 61 ΥΥΊ65. ἱπᾶ. Ἰϑοϊῦ. δοβῦ. 1819 Ρ.ὄ 1 1ὅ Πληγάδας --- οοπξααϊς 
ΑΡ. Β ὅθθ οὕτη 60 σϑίϑιι, ααθπὶ ἰπ Ἐΐ’ (Οτϑμ. ΑΡ ΤΥ 105) Ιορογαῦ ῥγῸ]]. 28 

10 εὐξεένους Π φηνήεα ὃ φινήια γῖ 21 ἐν οἴη. 882 εὐρώπη 5883 

22 ἐν ΟἿη. 883 ἀσέα 883 

508. με 61 
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χαρττὸν ἡ γῆ. ὃ δὲ πέμψας αὐτοὺς εἰς τὸ ποίμνιον ἄξειν 
χρεὸν διαλαβόντα τύχῃ τινὶ αὐτὸν ἀνθρωπίνην φωνὴν εἰτεεῖν 
τὲ περιχαϑίσαι τὰ νῶτα αὐτοῦ, ὅπως τὸν ἐτειχείμεγον δια- 
φύγωσι ϑάνατον. οἱ δὲ περιχαϑίσαντες ἔπλεον χαὶ μεσο- 

ὅ πελαγήσαντες ἡ Ἕλλη ἀγαναχτήσασα ἔπεσεν ἐν τῷ βυϑῷ. 
χαὶ ἐχλήϑη ὅ πόντος “Ἑλλήσποντος. τὸν δὲ Φρίξον ἔσωσεν 
ἄχρι Κολχίδων. χαὶ εὑρὼν Αἰήτην χρησμὸν λαβόντα παρὰ 
τοῦ “ιὸς τὸν χριῷ ἐπιχείμενον εἰς τὴν ἑαυτοῦ ϑυγατέρα 
λαβεῖν, ὃ δὲ ἰδὼν καὶ δεξάμενος παρέλαβε δοὺς αὐτῷ τὴν 

10 ϑυγατέρα αὐτοῦ. τὸν δὲ χριὸν σφάξαντες καὶ τὸ δέρμα αὐτοῦ 

χρυσώσαντες ἔδωχαν φυλάττειν τὸν δράχοντα τὸ χρέας αὐτοῦ 
ϑύσαντες τῷ Διί. 58 

186 Ὁ 1286 Σαλμυδησὸξ | χόλπος ἐστὶ | τοῦ Εὐξείνου ττόν- 
του. οἰχοῦσι δὲ περὶ αὐτὸν οἱ Θρᾷχες. 85 Σαλμυδησσός 

1ὅ χόλπτος τοῦ Πόντου. ϑίδορι. τὸ μεταξὺ Βυζαντίου χαὶ Δαμά- 

λεως πέλαγος (98:11) ἀπὸ Σαλμυδησσοῦ παραρρέοντος ποτα- ϑ0}. ΑΡ. Β84 
μοῦ). καχόξεινος κλύδων ὃ Εὔξεινος, τὸ Στενόν. ἢ κατ᾽ κοι. ὉΡ 146 

εὐφημισμὸν δὲ ἐλέγετο Εὔξεινος διὰ ] τὸν σχολιὸν πλοῦν | οι. Ἐαπτ. ΤΙ 
. χαλεῖ χαὶ τοὺς χατοιχοῦντας ληστάς, οὗς ὃ Ἣραχλῆς ἀνεῖλε 

20 δὲ τοῦτον νῦν ὃ “υχόφρων χαχόξεινον «ἐσχύλῳ ἀχολουϑῶν" 
«Αἰσχύλος γὰρ περὶ τῆς ϑαλάσσης ταύτης οὑτωσὶ λέγει 866. 
ΑΘΒ0}. Ῥσυ. 72 

1287 "μετὰ γὰρ τὸ Στενὸν πελαγὸς χαὶ τὸ “Ἱερὸν ἡ Σχυ- 
34 ϑία ἐστίν ἢ, Τ' 

Ρ᾽ 1288 λέμνην τέ] ὅ Τάναϊς ποταμὸς Σχυϑίας | διαι- 

ρεῖ ᾿Ασίαν χαὶ Εὐρώπην εἰσβάλλων εἰς τὴν αιῶτιν λίμ- 
γη» 8559 5, 

ἥν φασι τοσοῦτον εἶναι ψυχρὰν} ὥς φησι Ἐχαὶ Διονύσιος 
ὡς τοὺς περὶ αὐτὴν οἰχοῦντας 

80 χέμετλα ποιεῖν ἔν τοῖς ποσίν, 
ἅπερ εἰσὶ τὰ λεγόμενα ἰ ἀπο- 
χαύματα ]. 5855 χαὶ Διονύσιος 

28 --- 26 λῴενην Απ. μοῦ. ΡῈ 48 (6ΘΟΜῚ 412 Μα6}) - 81 ἀποκαύ- 
ματα 80ἷν. Νίο. ». 6 Καὶ' 582 50}. Αθβοι. Ρυ. 188 

“ 

22 (125) ναύταισε 28 Ἱερὸν Ροι. ΡῈ 1. 2 φ. 402 Μὴ 80 χέ 

μετλαν 8 

ἐν. 

141: 
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Εὐρώπην δ᾽ ᾿σίης Τάναϊς διὰ μέσον δρίζει, ὅς 
ἁ ϑ᾽ ἑλισσόμενος γαίης διὰ Σαυροματάων σύρε- 
αε εἰς Σχυϑίην τε χαὶ ἐς Παιώτιδα λέμνην (14). 555 ΘὉὋἝἷ, Ὁ. 

1290 χέμετλα τὰ ] ἀποχαύματα ] τὰ γινόμενα ἐν τοῖς 
ὃ ποσίν, ὃ συμβαίνει ἀπὸ χειμῶνος γέίνεσϑαι. εἴρηται παρὰ 

τὸ ἐν χειμῶνι (ὀγ)τλεῖν, ὅ ἐστι ἱγίνεσϑαι. Ἐξ (ἘΜ 81155 ΒΘ 
5045 ΕὉ 10ὕ.4) ἀχραεφνής ] ὃ χαϑαρός]. χυρίως δὲ ὃ περι- 
φανὴς παρὰ τὸ ἀχέραιον χαὶ τὸ φαίνω | ἀχεραιοφαγής | χαὶ 
ἀχραιφνὴς συγχοπῇ. ἘΠΜῚ ὅ218 (οἴ. » 151) χέμετλα ] τὰ ἐχ χει- 

[Ὁ μῶνος ἀποψύγματα τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν. 1 τοσοῦτον 

γάρ ἐστε ψυχρὰ ἡ περὶ ἸΠαιῶτιν Σχυϑία ὡς χίμετλα ἤγουν 

ἀποχαύματα γένεσϑαι τοῖς ἐνοιχοῦσι τὴν χώραν]. ἔαμα δὲ 

χιμέτλης, χαϑά φησι Νίκανδρος (Θ 382. 808), ἀμφεσβαίνης 
ὄφεως δέρμα χαὶ παλιούρου δίζης ζωμὸς περικλυζόμενος 

1 αὐτοῖς. "Παιώταισιε" ἸΠαιῶτις γὰρ λέγεται ἡ λίμνη, ὅτι 
πάντες οἱ ἰχϑύες ἐν αὐτῇ ἀπομαιοῦνται. ἜΤ 

Ῥ 1291 Κάρνη | πόλις Φοινίχης ] ἀπὸ Κάρνου τοῦ Φοίνι- 

χος, ὡς Ἴστρος φησίν. ᾿Ξ ϑίθρῃ. ὄλοιντο ναῦται" 558351 
Κάρνη | πόλις Φοινίχης 1 Φοίνικες δὲ 58. ἔμποροι ὄντες 5. τὴν 

20 Ἰνάχου ϑυγατέρα ἸΙὼ 8584 ἐξ ᾿ἄργους ἁρπάσαντες ἐχόμισαν εἰς 
«4 ἴγυπτον τῷ ᾿Οσίριδι 5555. ὡς ὅ “υχόφρων οὗτός φησι χαὶ 
ἕτεροι. ὃ δὲ Ἡρόδοτος (1) αὐτὴν λέγει τὴν ᾿Ιὼ περὶ τὸ πλοῖον 
τῶν Φοινίκων κατερχομένην | μίγνυσθαι | τῷ ναυχλήρῳ Τ' ἔγ- 
χυος δὲ γενομένη ἐξῃτήσατο αὐτοῖς φόβῳ τοῦ πατρὸς ἀπαχ- 

25 ϑῆναι εἰς Αἴγυπτον (1 32). 

βοῶπιν δὲ χαὶ ταυροτεἀρ-]βοῶπιεν δὲ αὐτὴν λέγει, ὅτι 
ϑενον εἶπεν, ἐπειδὴ δοχεῖ) μυϑικῶς ὃ Ζεὺς, ὥς φασιν, 
[εἰς βοῦν μεταβεβλῆσϑαι 1. 5585} ἐμίγνυτο αὐτῇ, ὃ γνοῦσα ἡ 

Ἥρα | βοῦν ἐποίησεν αὐτήν. ἡ δ᾽ ἀλήϑεια οὕτως ἔχει ὅτι 
80 οἰστρηϑεῖσα ὑπ᾽ ἔρωτος δίκην βοὸς ἐπλανᾶτο. 

1292 ταυροπάρϑενον σόλοιχον φαίνεται, εἰ μὴ οὕτως 
εἴπῃ τις 

4 ἱποουΐαμη δὴ ἔβοῖι. Νίο. Θ 082 ᾿ ὅ ἀπὸ ἴπ0]. αἰδῇ. εἴρηται 
ομι. Κρ 6 γένεσϑαε ] δέ πονεῖν 18 χειμέτλων 11 15 ἸΙοοῦχπα οτγαϊύ 

Ηδτγάον ἃ. Ἠϊβῦ. ἕοπῦ. 10 22 αὐτὸς α γ2 24 αὐτοὺς Μιηοῖϊ. 

᾿ 

ΒΌΡΙ, 50428 

Ηἱρρδσζοῖὶ. 

ο 420 Ῥαὶ. 
ΤΟΥ, 48 

Αρ. ΒΐΡ]. 11 5 
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"τὸ δὲ πλοῖον, ἔνϑα ἡρπάγη, τὴν ἐπττοχουμένην τῷ ταύρῳ ἤ- 
ταυρότερωρον ἦν ἢ. 5598 54 τοι τὠταυρομόρφῳ πλοίῳ. 
οὐ γὰρ ἀρρενόϑηλυς ἦν ὥστε λέγειν αὐτὴν ταυροπάρϑενον᾽ 
οὐ γὰρ ταῦρος ἐγένετο, ἀλλὰ βοῦς. Τ' Ὲ 

1294 πλᾶτιν ᾿ χαὶ πλαταγνας, πλατῖδας καὶ Ι λῖνας Τ' Ξοιι, ΤΆΘοΟΙ 

δαγῖλας τὰς νύμφας καλοῦσι ἢ! “άχωνες, Κύπριοι χαὶ ἕτεροι. ἂξ πο. 
Φ)ῬΡ έμφις ] πόλις Αἰγύπτου ᾿ 5558} ΠΠεμφίτῃ οὖν τῷ -ὀ ττδ4} Ὁ 
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γυπτίῳ 1 55586 Π]εμφέτῃ | τῷ Ὀσίριδι [ ὡς οὗτός φησι. Βαργ. 8θδε:. 
χῆρα δὲ αὐτὴν εἶπεν, διότι ἀρχὴ «πολέμου 888 5} χαὶ στά- , 
σεως 8 ἐγένετο 8855, αὕτη 555 80 αἰτία 5 ταῖς δυσὶν ἠτιείροις 

555 50 τῇ “Τσίᾳ καὶ τῇ Εὐρώπῃ Ὑ. 
1297 Κουρῆτες οἱ τὸν «Ιἰα ϑρέψαντες 558 5 ἘΠ 8425 

ΕΜ ὅ84:5 δαίμονες ἐν Κρήτῃ, ἀφ᾽ ὧν λέγει} τοὺς Κρῆτας ] 
589 54 
ἀντέποινον τουτέστιν 588 ἰ εἰς ἀντίκτησιν 
Εὐρώπην ἐκ Φοινίχης ἁρπάσαντες ἀντὶ τῆς Ἰοῦς ... 5595 

1298 πόρριν ] δάμαλιν ]. ἔφην δὲ ττολλάχις ὅτε β' φη Ῥ 
χρὴ γράφειν" πόρτις γὰρ ἦν. ἐπεὶ γοῦν γέγονε πόρρις, ἀντὶ 
τοῦ τ ὀφείλει τεϑῆναι ρ. οὗτος δὲ ἀδείᾳ ““υχοφρονιχῇ πάντα 
γράφει οὐχ εἰδώς, ὡς ἔοιχεν, ὅτε τὸ χωλὸν πάϑος ἐστὶ τοῦ 
ἐάμβου καὶ τίϑεται χαὶ φοσθς χαὶ σπονδεῖος ἐν τῷ τέλει 

τοῦ ἐαμβιχοῦ. 

1299 τράμπιδος βαρβαρικοῦ ] πλοίου]. 5 ἰτυπώ- 
ματι τριήρους, πλοίου. | 5 ἐν ταυρομόρφῳ᾽ καλλί- 
στως τοῦτο γέγραφεν ὁ “υχόφρων ὅτι ταυρομόρφῳ πίλοι- 
αρίῳ | ἐκ Φοινίχης ἁρπάσαντες τὴν Εὐρώπην οἱ Κρῆτες | 5Ξαργτ. 8θ85 

ᾧχοντο. ληροῦσι γὰρ οἱ μυϑογράφοι ὅτε ὃ Ζεὺς ταῦρος 

γεγονὼς αὐτὴν ἥρτετασεν (ΑΡ. ὈΪ0. ΠΙ2). ἔχει δὲ χαὶ ἄλλως 
ὃ νῦν μῦϑος᾽ Ταῦρος ὃ Κνώσσιος στρατηγὸς σιαρ᾽ ᾿Α΄στερίου 

1. 6 Ὑχοίχίδηϊβ τ ἀπὰβ οχϊθοῦ ἰᾶαπθ ἴῃ ᾿ἰτατα ὃ ὅ πλᾶτεν --- 

Βῖ. θχβίραϊ αὖ ργδθθοῦ ἃ καὶ οἴη. 1 ππλατανας | πλάτιδας {7|, ἃ τὰ" δ 

πλατῖδας | καὶ πλάτωνας ὃ γῖ οἴη. γ2 »“ πλάγωνας ϑεῦ. καὶ οτῃ. Υ 
λένας 11 δέ ληνάς θ δαγέδας γ2 δ᾽ ἀγένας Ὁ γαδένας γὶ καὲ δαέλας , 

α τὰ" » καὶ δαγῦδαςσ Λάκωνες --- ᾿ρβίαβ ΘοΙηπηθηΐα, Βαηῦ: πλαγών (( 41}. 
Οογ. 92 ο. 80}.) Ατοἷβ (ἱθαΐ βοὴ. ΤΏΘοοι., ληναέ ἃρ. Η68. Ατοδάμμι αἱοἰξατ, 

δαγύς Τ)οτατη 6556. ΟἸθπι. Ῥσχοίγ. θὅ4, Φοπαμ. Ῥμοῦ. πλαγγτόν ἰτααππῦ 

12 Ἐξ ποπ ἱπβροχὶ 18 λέγεε[νὖῦν 1 16» ἀντέκτεσιν ὃ ἀντέχτησιν γῇ 
» ἀντέκτεσιν »2 10 186. ἱπᾶ, 28 τυπώματε {τύπῳ ' 
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τοῦ χαὶ ΠΠινωταύρου βασιλέως Κρήτης πιεμφϑεὶς ἀνήρπασεν 

αὐτήν (850:) 
1800 Σαρεπτέαν 888 τὴν] ἐχ Σαραπτίας πόλεως Φοινίχης 

Εὐρώπην λέγει" 58 Σαρεπτία]) μεταξὺ Σιδῶνος καὶ Τύρου χει- 
Ρ γὰρ | πόλις Φοινίχης 1 μεταξὺ] μένης. 
(}}} Σιδῶνος | χαὶ Τύρου. 558 

1τ0 

1800 “ίχτη χαὶ Ἴδη ὄρη Κρητιχά 5. ἔστι δὲ Ἴδη ᾿χαὶ ἢ 
ὄρος Τροίας Τ' ὡς χαὶ ᾿ρατός φησι 5) περὶ τῆς ἐν Κρήτῃ 
Ἴδης Ὁ ἘΦίχτῃ --- Ἰδαίοιον (Ριι. 38). 5 

1801 ᾿στέρῳ᾽ ᾿Ἅστερος} }] οὗτος ὃ ᾿Αστέριός ἐστιν ὅ 
᾿ δὲ, ὅν τινὲς ᾿ΑΙστέριον χαλοῦσι,] χαὶ ΠΠινώταυρος, εἶχε δὲ, ὥς 

ΣΤ 

βασιλεὺς Κρήτης, ὃς τὴν Εὐ-Ἰ φασι, ταύρου πρόσωτστον, ἦν δὲ 
ρώπην ἔλαβεν. 5855 Πασιφάης υἱὸς γεννηϑεὶς αὐτῇ 

ὑπὸ 1 ἸΠίνωος καὶ ΤΠ ταύρου, ὃν ὃ Δαίδαλος ἐποίησεν, ἢ τὸ 
ἀληϑὲς ὑπὸ Ταύρου | τοῦ στρατηγοῦ (8801) ΤΊ ᾧ καὶ ὅμοιος 
ὧν ἐμυϑεύϑη ταύρου πρόσωττον ἔχειν [. οὗτος δὲ ὃ “4υχό- 
φρων τὸν ᾿ΑΙστέριον λέγει ] 4ία Τ' πατέρα εἶναι τοῦ Σαρπη- 

δόνος, ΠΠίνωος χαὶ ᾿ Ῥαδαμάνϑυος (8621). 

1802 Οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ἀπτηρχέσϑησαν᾽ οὐδὲ οἱ Κρῆτες Ἕλλη- 
γες ὄντες ἠρχέσϑησαν τιμωρησάμενοι τοὺς βαρβάρους καὶ | ἀντὶ 
τῆς Ἰοῦς τὴν Εὐρώπτην ἁρτπτάσαντες ] ἀλλὰ ἔστειλαν χαὶ εἰς 
ἀποιχίαν περὶ τὴν Τροίαν Τεῦχρον χαὶ Σχάμανδρον, οὗ Σχα- 
μάνδρου ϑυγατέρα γήμας ὁ Δάρδανος γεννᾷ τοὺς ἐμοὺς 7τρο- 
γόνους. πῶς οὖν, ἐπεὶ μᾶλλον τούτων συγγενῆ ἔλαβεν ὁ 
ΦΙάρδανος" χαὶ οὐ παρ᾽ αὐτῶν ἀφῃρέϑη, φησὶν δ “υχόφρων 
οὐδ᾽ οἵ γ᾽ ἀπηρχέσθϑησαν, ἀλλ᾽ ἔστειλαν στρατόν; 
πρὸς τοῦτο ἀποβλέψας" εἶπεν ὅ “υχόφρων πρὸς τὸ ὅτι περὶ 
τὴν Τροίαν ἀττελϑόντες ἀποιχίαν ἐστείλαντο χαὶ ἔχτισαν 
Ι τὸ Σμίνϑιον 54" τὴν γὰρ ἐπιγαμίαν ἑχοντὶ ἐποιήσαντο. ἡ δὲ 

80 ἱστορία οὕτως ἔχει. Τ' 

ΟΦ) 1808 χλῶπα᾽ 5531 Τεῦχρος υἱὸς ἐγένετο Σχαμάνδρου 8555 

τοῦ Κρητός | 5΄. τούτοις ἐδόϑη χρησμὸς ἐχεῖ οἰχῆσαι, ἔνϑα 

82 --- μύες 8θ8:10 50}. ΑὉὮ 4 89 

ὃν σαραφϑέας νἹ (γοῖ. ἰοϑ.) 4 σαρεπτίέαν 8 σαραία ἱποογππι)πτέα 83 

81 τεύκρου8 σκάμανδρος 8 82 "τούτῳ οἷ. Β0}. ἌἜγρ. ΠΠ|108 
ἔνϑα ζνύχτωρ)»)» ] 80]). γεγο. 

ΑΡ. 10]. ΠῚ 
11 

ῬᾺ]. ἵππου. 2 

οὗ, Βοῦ. Ὁ 
Μ΄.292 

3θ6:6 
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γηγενεῖς αὐτοῖς ἐπιϑῶνται. περὶ δὲ τὰ μέρη γενόμενοι τῆς 
Ιλίου βρωϑέντων 5558) νύχτωρ 554 ὑπὸ μυῶν τῶν ὀχέων τῶν 

ἀσπίδων χαὶ τῶν νευρῶν τῶν τόξων αὐτῶν ἀναμνησϑέντες 
5558, τοῦ χρησμοῦ 588, ἔχτισαν τὸ Σμίνϑιον 5555} ἔχαὶ Τ' ἐδ- 

ρὸν Σμινϑίου ᾿Απόλλωνος 51: οἱ γὰρ μύες παρὰ Κρησὶ σμίέν- 508. ΡΑϑ 
ϑοι χαλοῦνται [. χτίσαντες δὲ [ τὴν πόλιν | χατῴχησαν ἐχεῖ ἰμῖε. Ἂ 
χαὶ ΤῊ ἐβασίλευσε ζαὐτῶν» Τεῦχρος 5 ἀφ᾽ οὗ Τεῦχροι οἵ Ε 

Τρῶες, ὡς καὶ Καλλίμαχος Τεύχρων ἡνίχα νῆες ᾿χαιῶν 
ἄστεα κήδειν (ἼΠ 291) 5585΄. 

(Σμένϑιον) ὅϑεν καὶ ὅ ̓ πόλλων Σμίνϑιος ἐκλήϑη" σμέν- 
ϑοι γὰρ παρὰ Κρησὶν οἱ μύες. 555 

1804} Ζραυχκέῳ Κρητιχῷ᾽ Δραύχη γὰρ] πόλις Κρή- 
τῆς |. 5 

1806 Βέβρυχες δὲ παρὰ τοῖς παλαιοῖς ] οἱ Τρῶες | ἐκα- 
λοῦντο. 8. εἰς Βεβρύκων τῶν Τρώων |" Βέβρυχες γὰρ 
γῦν οἱ υσοὶ ἐνδότεροι Βιϑυνῶν ὄντες, ὧν ὄρος Ὄλυμττος. 

εἰσὶ δὲ χαὶ ἕτεροι Βέβρυχες ἔϑνος Γαλατῶν μεταξὺ Πειρήνης 

χαὶ Κεραυνίων ὀρῶν χαὶ ᾿Ιβηρίας κείμενον [ οὗ καλοῦνται 

Ναρβωνήσιοι (18613). 

1806 ἀπὸ σπορᾶς" [᾿᾽40ρίσ- ἀἀρίσβην [ ἢ χατά τινας Βά- Αν. Ν 
89.Οϑ βη ϑυγάτηρ Τεύχρου, ἣν ἔγημε 

“Ιάρδανος, ἀφ᾽ ὧν γέγονεν Ἐρι- 
χϑόνιος. 1 58) ᾿4ρίσβη πό- 
λὶις ἀπὸ ᾿Αρίσβας ϑυγατρὸς 
Τεύχρου, ἣν ἔγημε Δάρδανος. 

τειαν  ϑυγατέρα Τεύχρου γή- 
μας Δάρδανος 1 γεννᾷ Ἐριεἷ- 
χϑόνιον, Τρῶα δ᾽ Ἐριχϑόνιος, 
Τρὼς δὲ Ἴλον, ᾿σσάραχον χαὶ 
Γαννυμήδην | Ἴλος γεννᾷ «4αο- 

ἌΡ. 140. 

10. 146 

ἘΞ ΈῈΡΟ ΕΜ 1485) Βάτεια τό-] μέδοντα, ““αομέδων Πρίαμον 

περὲ --- Ἰλίου “δὰ Ῥγγρίαιη᾽ 50}. ὕ γρ. (οἴ. 10. 8101 
8781 81.) Ἰλίου δυβρθοΐαχῃ γενόμενος 80). ΥΩ. 2 τελαμώνων 583 
(80. ΑὉ) καὲ οπι. 883 8 ἀναμνησϑεὶς 801). ΥΥ͂Φ. 4 ἔκτισαν --- 
ἐκεῖ 6 π Ιἅδθ πιοπίϊβ γδάϊοϊθαβ δϑα οἷα, ΘΟ] οοαν Ὁ 56ἢ.  ογρ. πἴπο βομο- 
᾿οπ πα ]αΐπμη δὲ ρουξαγθαΐαμη θ586 οοἱαίο ΨΘΥΡῚΠΙ βομο βία ἀρρϑγθί, 

Ἰϊοθῦ πθ 18 συΐϊάϑηι ἱπΐθρυδηι Θχῖθθαί ϑοχίοπβ ϑηδιταῦ πθη ἔλεον 885 ΘΧ 

118. βουϊρίουίθαβ, αὰ085 Τ' Ιορογαῦ, πϑῆοὸ {Ππᾶ Σμένϑεον ορρίθμη ργϑθθαϊῦ 

καὶ --- ᾿Απόλλωνος Βομο  δβίδθ 5, 6888. ὃΧχ 8559 ἰηἶτ.1ο ΘΟΡΠΟΒΟΙ ΕΓ 

ὅ σμένϑιε 10 Σμίνϑιον οἷ. ΒΌΡΓ.4 ππο τοϊθοῖῦ βαθὺ νϑυθδ αἰονποίδ, 85 85 
- Βἷπο ἴῃ 8 {Πα βαηΐ ---, οαπὶ Σαένϑεον 1Π10 οοπίθοίατα ἔλεον Θχραϊῦ 
σμινϑεὺς 8 σμένϑιοε 83 11 πρήνης ἃ ΟἿ. γι »ἈΠυρήνης (αοῖϊο 

Μιιοῖϊ. ΟΘΟΜῚ 11 ἔοιτηᾶπι Πυρήνη ἀπδῖη ἃρποβοῖύ ὨΡ (698. 288. 588) πθαὰθ 
8. Β0ΠΟ] 115 οἷαβ 4|16π8 οϑὺ (388) 18 Κεραυνέων --- Ῥ͵Ὸ]]. 10 π 

1 παρὰ 883 
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σύος Τροίας ἀπὸ τῆς Βατείας] Πρίαμος Κασάνδραν χαὶ τοὺς 

τῆς Δαρδάνου γυναιχός, ἐξ ἧς ἀδελφοὺς αὐτῆς. 

γενέσϑαι τὸν Ἐριχϑόνιον. ΣῈ (ΕΝ 1914. ᾿“ρίσβη" -- 
Κεφάλων φησὶν ὅτι Δάρδανος ἀπὸ Σαμοϑρᾷάχης ἐλθὼν εἰς 
τὴν Τρῳάδα τὴν Τεύχρου τοῦ Κρητὸς γαμεῖ ᾿Αρίσβην. Ἑλλά- 
γιχος δὲ Βάτειαν αὐτήν φησιν. ϑίθρ!. 

1809 ““τραξ -- πόλις Θεσσαλίας ἐχλήϑη ἀπὸ ᾽άτρα- 

χος τοῦ Πηνειοῦ καὶ Βουρᾶς παιδὸς χτισϑεῖσα. ᾿,ϑίθρ!ι. 

1810 ταγῷ μονοχρήπιεδιε] τῷ μονοπεδέλῳ ἄρχοντι 

Ἰάσονι | ὡς καὶ ᾿“΄πολλώνιος ἄλλο μὲν ἐξεσάωσεν ὑπ᾿ 
ἐλύος, ἄλλο δ᾽ ἔνερϑεν χάλλιπεν αὖϑι πέδιλον 
(Α 10). 5589 

τὰ δὲ χατὰ τὸν ᾿Ιάσονα χαὶϊ 1809 “χαὶ δευτέρους" ὅ- 
τοὺς ᾿“ργοναύτας καὶ Π]ήδειαν] πισϑεν ζήτει, ὅπου περὶ τῶν 
χαὶ τὸ χρυσοῦν δέρμα δεῖ ζη- } ̓ Αργοναυτῶν πάντα χατὰ λετ- 

τεῖν 8585) ἐπὶ λεπτῷ 5 παρ᾽ τὸν ἔγραψα, εἰ χαὶ βραχύτατα, 

᾿Απολλωνίῳ τῷ ᾿4ργοναύτῃ. 8855} ὅσα οὐδὲ ν΄ ᾿Δπολλώνιοι (80:5 
281.).ἢ 

1811 δραχοντοφρούροις ] ταῖς ὑπὸ δράχοντος φυλασ- 

σομέναις ϑήχαις τοῦ δέρματος ἀντὶ τοῦ ὑπὸ δράκοντος φυ- 
λασσομένην |. 55" 

1812 Κυταια-- οἱ Διβυσεῖνοι γὰρ 1 ἔϑνος παραχείμε- 

γον Κόλχοις [. “ϑίορῃ. “εβυστῖνοι ἔϑνος παραχείμενον 
Κόλχοις, ὡς “Ππιόφαντος ἐν Πολιτιχοῖς (ἨΘ ΙΥ̓ 897). ϑύορῃ. 
Κύταιαν" 5 Κύταια πόλις Κολχίδος, οἱ δὲ Κόλχοι ἔϑνος 553 

Ϊ πλησίον “Τιγυστίνων 1]. 5. οἵ, Επδέ. ὮΡ 170 “ιγυστικὴν᾽" 
ἡ Κύταια πόλις Κολχίδος ἐστίν, οἱ δὲ Κόλχοι ἔϑνος ἐστὶ 
«Ταζιχόν, ὡς ἔφην ὄπισϑεν πιλατέως, τελησίον ᾿4“3βασγῶν χεί- 

μενοι (288:16)᾽ ἢ ἡ δὲ “Ζιβύη | χαὶ τὸ “Ζιγυστιχὸν χλίμα, ὃ ἐχκλή- 

8 “ΔΒούρας Μοῖη. 1 δεῖνα 11 ᾿Αργοναύτῃ Ῥγ011.21 19 δρα- 
κόντων 8 20 ϑήκαις ποη ἰπίθ!]0ρῸ (46 σκέπη" ϑήκη ὙΥ 658. ἃΡ. ΒοΙηῇ. 

»ν 

σα) δρακόντων φυλασσόμε 83. 22 Κυταία οὗ --- ῥτῸ]]. 11 
24 Ποντικοῖς Μιιοῖϊ. 29 ἱπορία τϑοογδεϊο νυ. 1. 0648 {ταχὶῦ ἴῃ πηᾶγρ'. 

δΔαποίδιοπθι ἡ δὲ Διβύη τῆς Κυρήνης --- αυδπη οὐπὶ 806. (ρ1Ὸ]}}. 2 οχίυ.) 

ἴῃ ἰθχίμμι ἐγϑηβου θογοὺ ῥα ποῖρα!θ Βομ ο᾽οπ ραγεϊη οΟὈτγαΐαπι δὲ ἡ δὲ 

«Αεβύη Ῥτϊπηαμη ογαὺ ἡ δὲ Δεγυστικὴ 508. ὈΡ 1. ]. 

Υοοργοπΐβ ΑἸθχαηᾶγα 1. 24 

ὉὈΡ 174 
Β0;, ὮὃὈΡ 76 
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ϑὴη ἀπὸ “ίγυος τοῦ ᾿Αλεβίωνος ἀδελφοῦ 1 τῆς Κυρήνης χαὶ 
Καρχηδόνος καὶ ᾿Αλεξάνδρου εἰσίν [50 ὅὃ δὲ “υχόφρων οὗτος 
χαινοτομῶν τὰ πολλὰ καὶ τὴν Κολχικὴν “Ιιγυστικὴν καλεῖ Ὑ. ς 
ὁ δὲ ““ίγυς οὗτος χωλύων Ἡραχλῆ ἐπὶ τὰς Γηρυόνου βοῦς 6. ῬΡῚ 
ἀνελθεῖν ἀνῃρέϑη. καὶ κατὰ μὲν τοὺς μὴ εἰδότας διαίρεσιν [ 
χλιμάτων, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν δοχοῦντας “Πιβυστικὴν χαὶ «ιγυ- 
στιχὴν (2110. 23) οὕτως εἴπομεν ἔχειν, χατὰ δὲ τὴν ἀχρέβειαν 

“Μιβυστιχὰ μέρη εἰσίν, ἵναττερ νῦν εἴπομεν, οἱ δὲ “ίγυες τὴν 
παραλίαν ἀπὸ Τυρσηνίδος μέχρι τῶν “Ἄλπεων χαὶ ἄχρι Γα- 

10 λατῶν νέμονται, ὥς φασι Δίων (1 114 ΒΟ) χαὶὲ ἄλλοι ἀχρι- 
βέστατοι ἱστοριχοὶ συγγραφεῖς τε (ΡΙαῦ. ΑΘ. Ῥ 6) χαὲὶ γεω- 
γράφοι (ὉΡ 760). 

Ρ 1818 τετράπνην | τὸν β5)τετράπνην ὕδρον διχέφα- 
τετρατινόην 8 τερατώδη 5 ἢ] λον δράχοντα ἤτοι β΄ ὄῖνας 

1 τὸν διχέφαλον" αἱ γὰρ β΄ κε-Ἰἔχοντα" αἱ γὰρ β' οὐάρ: δ΄ 
φαλαὶ δ΄ πνοὰς ἔχουσιν |. 559] πνοὰς ἔχουσιν. 

Ρ [ὕδρον δὲ τὸν δράκοντα εἶπεν 
εἶδος λαβὼν ἀντὶ εἴδους 1. 51 

Ὁ) ἄλλως. | τὸν τερατώδη ἢ διχέφαλον ἢ μᾶλλον τετραχέφαλον, 
20 ἵνα καὶ δ΄ πνοὰς ἔχωσιν. [8 ϑρόνοις 5880 δὲ τοῖς 58] φαρ- 

μάχοις 5585 τῆς Μηδείας 586 παρὰ τὸ ϑορῶ ϑόρονα καὶ 
ϑρόνα. 5558 

1814 βαστάσας" φασὶν ὅτι Αἰήτης ἔϑηχεν ἄϑλον τῷ 
Ἰάσονι ἐπὶ τῇ λήψει τοῦ δέρματος ἀροτριάσαι μετὰ τῶν 

25 πυριπινόων ταύρων ἐχόντων ἀδαμάντινον ἄροτρον χαὶ στῖεξί- 

ρειν ὀδόντας 58) δράχοντος" ἐχ δὲ τῶν ὀδόντων αὐτίχα ἀν- 

εδίδοντο ὅπιλῖται ἄνδρες χαὶ ἐμάχοντο αὐτῷ 5. 
Ρ 1810 δαιτρευϑεὶς" 1 φασὶν ὅτι ᾿Ιάσων ὑπὸ ἸΠηδείας 

ἐν λέβητι ἑψηϑεὶς πάλιν νέος γέγονεν ̓  5558, ὁ δὲ Πελίας 

80 οὐχέ 58, 

ον 

20 φαρμάκοις Β0ἢ. ΓΏΘΟΟΥ. ΠΟ ὅ9 50}. ΝΊΟο. 986 21 παρὰ --- ϑορῶ 

500, ΤΉΘοοΣ. 1. ]. 

1 τῆς --- εἰσέν Θοοαρανογιπῦ οχίψαπι ρυποῖρ8}15 Βομ0}1} μετὰ τὰ 1βη- 

ρικὰ καὶ Γαλατικά εἰσιν 2 κάρχης Ὁ (οἵ, 84734) κολχέδος γΊ οτη. γ2 
Ἀ ἀλεξανδρείας ἃ 18Ρ τετρακέφαλον ἢ βύρτα δικέφαλον ἃ τὴῦ 14 τε- 
τραπνόην Ϊ τετραπόδν ἀἠὴ4Ὁ0 χεφαλὰς ὦ τὴῦ 10» κεφαλαὲ α ταῦ 

21 παρὰ --- ἘΜ 4602. ϑόρονα ἘΜ] ϑόρωνα 
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1810 ἐρραοῦ | τοῦ χριοῦ ] 

511 

ὁ δὲ Καλλίμαχος | τοῦ χάπρου ] 
(ἔν. 885) 5886 παρὰ τὸ ὀρούω τὸ ὅρμῶ 557. 

1811 "ἀλλ᾽ αὐτόκλητον᾽ ηὐτομόλησε γὰρ 5855 χαὶ ἡ 
Μήδεια Ὑ πρὸς τὸν ᾿Ιάσονα" 5538. 
χεραὶς δὲ } εἶδος ὀρνέου μικροῦ ]͵π᾿ιε ρα ΐδα τὴν Πήδειαν νῦν" 
58) χατωφερὲς πρὸς συνουσίαν ᾿ χεραὶς γὰρ ὄρνεον μιχρότατον. 
56 λέγει δὲ τὴν Πήδειαν, 585] χεραΐδα δὲ ταύτην λέγει, 
παρ᾽ ὅσον χατέτηξεν αὐτὴν διὰ τὴν λύπην τῆς ἑτερογαμέας 
᾿Ιάσονος 5555. 

ρινϑίων (βασιλέως) παῖδα. 5 

1818 τὴν γνωτοφόντινγ᾽ 

ἡ γὰρ Πήδεια τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῆς '᾿Δψυρτον διώξαντα αὐ- 
τὴν καὶ χαταλαβόντα φεύγου- 
σαν λαβοῦσα αὐτὸν ἀνεῖλε χαὶ 
τοὺς παῖδας αὐτῆς ὁμοίως ἂν 

Κορίνϑῳ 5858 διὰ τὴν πρὸς ᾽]ά- 
σονα ζηλοτυπίαν 5 ἀνεῖλεν 588 
αὐτόχειρ 5᾽ χαταλιττὼν δὲ αὐὖὐ- 
τὴν ὃ ᾿Ιάσων ἔγημε Γλαύχην 
558 διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν εὐειδῆ" 
δι᾿ ἣν λυπηϑεῖσα ἀνήρηκχε τὰ 
τέχνα αὐτῆς Πϊέρμερον χαὶ Φέ- 
θητα. 85 

ἔγημε γὰρ ΤΓλαύχην τοῦ ἈΕΓΟΡΩΝ τῶν Κο- 

τὴν ἀνελοῦσαν τὸν ἀδελφὸν 
αὐτῆς “Δ“Ψυρτον" ἡ γὰρ ἹΠήδεια 
φυγοῦσα χαὶ διωχομένη παρὰ 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῆς ᾿Αψύρτου 
τοῦτον λαβοῦσα ταύτην χκατα- 
λαβόντα ἀνεῖλεν, ὕστερον δ᾽ 
ἐν Κορίνϑῳ χαὶ τοὺς ἐξ ᾿Ιά- 
σονος αὐτῆς παῖδας ἹΠέρμερον 

χαὶ Φέρητα διὰ τὴν πρὸς ᾿[1ἀ- 
σονα ζηλοτυπίαν, ὅτε ἀπολι- 
πὼν αὐτὴν ἔγημε Γλαύχην τὴν 
ϑυγατέρα Κρέοντος τοῦ βασι- 
Ἡλη τῶν Κορινϑίων. 

1819 λάληϑρον | τὴν ᾿4ργὼ λέγει |. 5885: 

λάληϑρον δὲ 5 ἐπειδὴ, φασὶν,] ὅτε ἡ τρότεις αὐτῆς ἐχ τῆς 4ω- 
ἐχ τῆς φηγοῦ τῆς ἐν 4Ίωδώνῃ  δωναίας δρυὸς ἦν [] φωνήεσσα 
ξύλον εἶχε φωνῆεν 58) χαὶ Καλ-ἰ χαὶ λάλος |. 

λίμαχος φωνήεσσαν αὐτὴν ἐχάλεσε. 5 χίσσα δέ, ἐπειδὴ τὸ 
ὄρνεον μιμητιχόν ἐστι φωνῆς ἀνθρωπίνης, ὡς χαὶ ἡ ᾿4ργώ. 
55 5. ἔπάντα δὲ προέγραψα. Τ' 

1 κριοῦ Ηρ. 

2 παρὰ -- Ἐ6Θ' 4869 8 αὐτόκλητος 8 ὅν ροβὺ μήδειαν δαᾷ. 

λέγει α τῇ 10 (βασιλέως) ἱπῖν. 220 12» ἡ -- ἀνεῖλεν 1600 οχη. ὁ 

14ν ἀδελφοῦ --- καταλαβόντα ] πατρὸς αὐτῆς τοῦσι (τοῦτον 1) τὸν ἄψυρτον 
τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς λαβοῦσα ἴῃ |ϊϊ. ὃ : 

245 
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1820 φϑογγὴν ἐδώλων | σανιδωμάτων ἀπὸ τῶν 

Χαονιζτι)κῶν᾽"] ἔστι δὲ ἔϑνος Ἠπείρου, ἔνϑεν τὰ τῆς ᾽4ρ- 
γοῦς ξύλα ἠνέχϑη. 1 8 Ὶ 

1822 πάλιν δ᾽ τὴν περὶ τοῦ Θησέως χαὶ τοῦ ξίφους 
χαὶ τῶν ὑποδημάτων “τοῦ «Αἰγέως ἱστορίαν" τῶν ὑπὸ τὴν 
Κολουραίαν πέτραν πάλιν διαλαμβάνει. Κολουραίαν δὲ αὐτὴν 
ὅ Καλλίμαχος καλεῖ λέγων ἐν γάρ μιν Τροιζῆνι Κολου- 
ραέῃ ὑπὸ πέτρῃ ϑῆχε σὺν ἁρπίέδεσσιν (11850}). 

1822 ἀσχέρας τὰ ὑποδή- ἀσκέρας εἶπον ὄπισϑεν ὅτι 
ματα |. 8 προείρηται δὲ ἡ τὰ περὶ τοὺς πόδας πιλία ἤ- 
ἱστορία αὕτη ἐν τοῖς περὶ τοῦτοι τὰ ἀρτάρια λέγονται, ὅ δὲ 
Ἡπτόμαστθρ (4185). 5889 «Ἱυχόφρων τὰ ὑποδήματα λέ- 

γει (211720). 

1828 σὰ δ) ἀγα μ: τὸ γὰρ φάσγανον | χαὶ τὸν ζωστῆρα 
“ππολύτης ἔλαβεν |. 5 

1824 ὁ Φημίου παῖς ἀντὶ χατὰ τοῦτον ὃ Φημιάδου σταῖς 

(τοῦ Φημιάδου" 555 55} “ἰγεὺς) Θησεύς" φασὶ γὰρ Αἰγέα Φη- 

20 χαὶ «ἴϑρας υἱὸς ὁ Θησεύς, ἀληϑές 1 ὃ δὲ Αἰγεὺς Πανδίονος ΑΡ. 1 Ι 

2ὅ 

80 

γὰρ Φημίου ἦν παῖς, Αἰγέως} μίου εἶναι παῖδα, Αἰγέως δὲ 
δὲ Θησεύς ̓. 58" Θησέα. χαὶ ὅτι μὲν Αἰγέως 

υἱὸς ἦν, ἀλλ᾽ οὐ Φημίου. 
1820 πάλαι δοχεύει᾽ Θησεὺς ὑπόνοιαν τταρέσχεν ὅτε 

μέλλει τυραννεῖν ἐν ᾿ἀϑήναις, διὸ φυγὼν ᾧχετο εἰς Σχῦρον 
πρὸς “υχομήδην. χἀχεῖσε δὲ νεωτεριζόμενον εὐλαβηϑεὶς “υ- 
χομήδης, μή ποτε τῇ ἀρχῇ ἐπιβουλεύσῃ, χατεχρήμνισεν αὐτόν. 

χαὶ οὕτως ἀπέϑανεν. 58) Σχῦρος ] νῆσός ἐστιν ἡ Σχῦρος 56. Ταῦ 
μία τῶν Κυχλάδων | ἧς ἐβασίλευε “υχομήδης 4΄ολόττων τὴν 
γῆσον οἰχούντων. ἐν γοῦν τῇ Σχύρῳ ταύτῃ Θησεὺς ἢ ἀγροὺς 
ἔχων χατὰ Πλούταρχον χαὶ φιλίαν πρὸς τὸν “υχομήδην 
(Τ68. 835. 86), φοβηϑεὶς δὲ διὰ τὴν ἁρπαγὴν τῆς Ἑλένης καὶ 
τὴν κατ᾽ αὐτοῦ ἐχστρατείαν τῶν 4ιοσχούρων (ἜΡ. 84) ἦλϑε 

πρὸς «υχομήδην καὶ διέτριβε περὶ τὴν νῆσον | ἢ κατά τινας, βαρτ.: πὶ 
ὅτι ὑπόνοιαν παρέσχεν ὅτι μέλλει τυραννεῖν ἐν ̓  δῆτα ἢ βοι. λῶ 

χαϑ᾽ ἑτέρους, ὅτι ὑπττὸ Αύχου ] τοῦ Αἰγέως ἀδελφοῦ ] ἢ διὰ αν 

2 ἔνϑα 7 ἐν γὰρ] ἔργα δέ μὲν γ2 οἷα. γῖ 11» ὀρτάρια ὃ γ 
100 Φημιάδου τοῦ φημίου ἤγουν τοῦ φημεάδου αἰγέως α τὰῦ 20 οἵ. 

118530 22 δοκεύσεε 8 

206. 

98. 
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τὸν φϑόνον τῶν Παλλαντιδῶν | ἢ διὰ τὴν ᾿Ιππολύτου ἀναί- 
ρεσιν ἢ ἐξώσϑη τῶν ᾿ϑηνῶν χαὶ οὕτως φυγὰς ἦλϑεν εἰς Σχῦ- 
ρον χἀχεῖ δὲϊξ νεωτεριζόμενον ὑποτιτεύσας ὃ “υχομήδης αὐ- 
τὸν χαὶ δειλιάσας περὶ τῆς ἀρχῆς [ ἀναγαγὼν ἐπί τινα λόφον 
χαὶ δῆϑέν τινα ὑποδειχνὺς [ κατεχρήμνισε καὶ ἀνεῖλεν αὐτόν. 

1321] σὺν ϑηρὶ βλώξας" Θησεὺς, φησὶ, σὺν τῷ Ἥρα- 
χλεῖ ἐλϑὼν εἰς Σχυϑίαν πρὸς τὰς ᾿““μαζόνας ᾿διτελοῦν᾽" παρ- 
ἐσχεύασε τὸ νεῖχος εἰς τοὺς Ἕλληνας διὰ τὸν 5855! τῆς ᾿ἴστπτο- 
λύτης Τ ζωστῆρα χαὶ δι᾽ ᾿Αντιόπην τὴν ᾿μαζόνα, ἐξ ἧς καὶ 
ἔσχεν ᾿Ιπιττόλυτον. 58) 54 ἡ δὲ ἱστορία τοιαύτη ἢ ̓Αδμήτη ἡ Εὐ- 
ρυσϑέως ϑυγάτηρ ἐπεϑύμησε τὸν ᾿Ιππολύτης ἔχτήσασϑαι" ζω- 
στῆρα χαὶ δὴ ἑνὶ πλοίῳ “Ἡρακλῆς μετά | τε Θησέως Ἰ χαὶ ἑτέ- 
ρων εἰς Θεμισχύρας λιμένα ἦλϑε καὶ ᾿Ιππολύτη τὸν ζωστῆρα 
τούτῳ ὑπέσχετο δοῦναι, ἡ Ἥρα δὲ ὁμοιωϑεῖσα γυναικὶ ταῖς 
λοιπαῖς ᾿“Μμαζόσιν ἔλεγεν ἁρπάσαι τοὺς ξένους τὴν “Ϊππτο- 
λύτην. ἐνόπλων δὲ αὐτῶν ὡς πρὸς μάχην χατελϑουσῶν 
ἩΡραχλῆς ἀντιταξάμενος χτείνει τὴν ᾿Ιπητολύτην χαὶ τὸν ζω- 
στῆρα λαβὼν Εὐρυσϑεῖ χαὶ τῇ ϑυγατρὶ αὐτοῦ ἀπτοχομίζξει [. χαὶ 
᾿Απολλόδωρος (11 102) μὲν | χαὲ οἱ λοιποὶ ] ἀναιρεϑῆναέ φασιν 
ὑφ᾽ Ἡραχλέος τὴν “Ιππολύτην, ᾿“΄πολλώνιος δὲ οὕτω φησί 
βθαᾳᾳ. Β 966---909, ἕτερος δέ τις τοῖς προτέροις ὅμοιά φησι 
5664. ΥΥ. 50}. Ῥὶπᾶ. Ν᾿ ΠῚ 64. σπάσαντι μεταλαβόντι, 

ϑηλάσαντι. Τ' 
1828 "δηίας δὲ ] τῆς Ἥρας |" πολεμία γὰρ ἦν τῷ Ἡρα- 

χλεῖ." 58" 5, Τροπαίας δὲ τῆς Ἥρας, παρ᾽ ὅσον χαὶ 
αὐτῇ οἱ νιχῶντες ὥσπερ τῷ 4᾽ιὶ τρόπαιον ἀνετίϑεσαν ]. ἐϑή- 

λασε δὲ ὃ Ηραχλῆς τὴν Ἥραν παῖς ὧν (8132), διὸ καὶ ἀπη- 

ϑανατίέσϑη |. 55) 5: 
Ἰπύστην δὲ αὐτὸν εἶστε, 588: {ύστῃ τῷ Ἡραχλεῖ, 
διότι 1 ἐμυήϑη ἐν Ἐλευσῖνε τὰ 5855} [δε αὐτὸν λεγόμενα 
μιχρὰ Θ' μυστήρια 5555... Εὔμολττος γὰρ οὐχ ὅ Θρᾶξ χατὰ 
Ἴστρον, ἀλλ᾽ ὁ ϑεὶς τὰ μυστήρια | ἐκέλευσε ξένους μὴ "μυεῖ- 
σθαι ΤΙ. ἐλθόντος δὲ τοῦ ἩΗραχλέος ἐν Ἐλευσῖνι χαὶ ϑέ- 
λοντος" μυεῖσϑαι τὸν μὲν τοῦ Εὐμόλπου ΤῈ νόμον φυλάτ- 
τοντες, ϑέλοντες δὲ καὶ τὸν χοινὸν εὐεργέτην “Ηραχλέα ϑερα- 

22 (2) ἡμετέροις 81 1[0]]. ἔν, 20 ἴῃ Μπ6]]. ΕῊΟ 1 421 (ἐν τῇ Συνα- 
γωγῇ ἰπία! δ οχ Ηδιρ. ᾿ἀνϑεστηρεών 5.60.) 

5600), ΕἸἼΓ, 
Ἡΐρν. 1380 

3729. 

ΡΙαί. 1. 1. 8ὅ 

ΑΡ. ὉΪ0]. 1 
99. 101 

ΑἹ: 1827 

50}. Ατὐ΄' ΡῚ. 101 

568, ΒΌΡΆ. 
ΟΟ 1058 
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τεῦσαι οἱ Ἐλευσίνιοι ἐπ᾿ αὐτῷ τὰ μιχρὰ ἐποιήσαντο μυστή- 
ρια.. οἱ δὲ μυούμενοι μυρσίνῃ ἐστέφοντο. [ μασϑὸς ὃ ἀν- 
δρεῖος παρὰ τὸ μὴ ϑηλάζεσϑαι ἢ ἐσθίεσθαι, μαστὸς δὲ ὃ 
γυναιχεῖος παρὰ τὸ μεστὸς εἶναι γάλαχτος. 

1829 ζωστηροχλέπτη ς᾽ 

] τὸν γὰρ ζωστῆρα “Ἱππολύτης 
ἔλαβεν. ἄϑλον δὲ ἦν τοῦτο 
τοῦ Εὐρυσϑέως 5855) ὡς καί φα- 
σιν ἕχτον ᾿μαζονέδος χό- 

μισε ζωστῆρα φαεινόν 
(Απίμ. ΧΥΤ 92) 5. ὁ δὲ Θησεὺς 555 

αὐτὸν λαβὼν 5 δέδωχεν Ἥρα- 
κλεῖ, αὐτὸς δὲ τὴν ᾿Ιππολύτην 

οὗτος τὸν Θησέα φησὶν λα- 
βεῖν τὸν Σωσξῆρο τῆς “Ἱππο- 
λύτης καὶ δοῦναι τῷ Ἡραχλεῖ, 
αὐτὸς δὲ ἔλαβε τὴν ᾿Ιππολύ- 
τὴν χατὰ τοῦτον τὸν “[υχό- 
φρονα, ἐξ ἧς ἔσχε τὸν σώφρονα 
“Ἱππόλυτον. ἡμεῖς δὲ ἕὄπι- 
σϑεν ἀρχούντως εἴπομεν, νῦν 
δὲ τοῦτο μόνον" λέγομεν ὅτι 

ἠγάγετο, ἐξ ἧς ἔσχε τὸν σώ-"}] Θησεὺς ἐξ ̓ Αντιόπτης τὸν  {π|- 
φρονα ᾿ππόλυτον. 559 πόλυτον ἔσχεν 1 οὐχ ἐξ [ππὸο- 
λύτης" ἐχείνη μὲν γὰρ ἢ Τ' ἀπελύϑη λαβόντος Ἡρακλέος τὸν 
ζωστῆρα παρὰ “ΜΠελανίσπτης τῆς αὐτῆς ἀδελφῆς | ἢ Ἵππο- Ἀν. ὈΙ6]. ε ἱ 
λύτη μὲν ἀνῃρέϑη παρ᾽ Ἣραχλέος [ Ἰελαν ἐσυπὴ δὲ παρὰ 
Τελαμῶνος 1 Τ. μετὰ ϑάνατον δὲ αὐτῆς ἔλαβε Φαίδραν, ἥτις 
ἤρα τοῦ “Ιππολύτου, μὴ ἰσχυούσης δὲ ἐπισχεῖν τοῦτον ᾧχο- 
δόμησε ναὸν τῇ ᾿Αφροδίτῃ ᾿Ερωτιχὸν αὐτὸν καλέσασα. 
διὰ τὸ πολὺν ἔρωτα ἔχειν αὐτὴν εἰς νόσον ἔπεσε χαὶ τῆς 
τροφοῦ αὐτῆς οὐ μιχρῶς ἀναγχασάσης εἰπεῖν μετά τινα χρό- 
γον ἀγήγγειλεν. 

ἔρωτα αὐτῆς χαὶ μὴ δυναμένη εἰσῆλϑε παρὰ τὸν “Ιπτόλυτον 
χἀχεῖνος δὲ μὴ δεξάμενος τὸ ταύτης ῥῆμα ἀπεδίωξεν αὐτὴν 
μετ᾽ ὀργῆς. ἡ δὲ Φαίδρα γνοῦσα ἑαυτὴν ἀπέτενιξε. 5955 

1990 ἐΘεμέσκυρα πόλις Παφλαγονίας καὶ ᾿μαζό- 
γων ἰ ἔνϑα Θεμισχύρειαι ᾿μαζόνες ὦ πλέξοντ οἶ(Αρν. 
Β. 995): 5 

1881 τὴν τοξοδάμνον οἱ μὲν ἄλλοι πάντες τεροτταρ- 
οξυτόνως τοξόδαμνον γράφουσιν, ἐγὼ δὲ παροξυτόνως᾽" 
τὰ γὰρ προπαροξύτονα πάϑος δηλοῦσιν οἷον τοξόδαμγον τὴν 
δαμναζομένην ὑπὸ τόξων, τοξοδάμνον δὲ τὴν δαμνάζουσαν 
τὰ τόξα (9811). λέγει δὲ οὗτος τὴν ᾿Ιππολύτην. Τ' 

- 

21 ᾿Ερωτικὸν 561). 2 821 οἵ, Ἐπιτ. ΗΙΡΡ. 82 21 ροϑύ ὀργῆς ἰᾶς. ἢ 
8ὅ τὰ | ἔν νΊ οηι. ὃ γ2 τόξοις Τ| 

εἶτα 

ἡ δὲ φαρμάχοις τισὶ βουλομένη λῦσαι τὸν 

ἜΑΡ. Β9 Ἶ 

εοἱ, ῬίηδΣ 
ΠΠ θά 
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Ὀρϑωσίαν᾽ ἡ ἄρτεμις. νῦν] Ὀρϑωσία ἡ "άρτεμις 1 ἀπὸ ρ- ἔβοι. Ρίπᾶ, Ο 
Ρ δὲ τὴν ᾿Ἵμαζόνα λέγει | τὴν ϑωσίου ὄρους ᾿Αρχαδίας ὡς ἰδὰ τὸν 
Ἱππολύτην |. 58" τιμωμένη ἐχεῖσε ἢ ὡς ἐπὸορ- 

᾿ς ϑοῦσα τὰς τιχτούσας [᾿ μαιεύτρια γὰρ ἡ ϑεός [. φημὶ γοῦν ΟἈ1]1. ΠῚ 22 

ὃ οὕτως ἐγώ" τὴν τοξιχὴν ᾿Αντιόττην ἢ κατὰ τοῦτον τὴν Ἱππο- 

λύτην στερήσας τὴν ᾿Ορϑωσίαν ἴάρτεμιν ὡς φιλουμένην ὑπ᾽ 
αὐτῆς, ὅτε τοξιχή. ἢ τινὲς δὲ καὶ ᾿Ορϑωσίαν | τῆς ᾿Αντιόπης 
ἢ Τ' Ἱππολύτης φασὶν ἐπώνυμον. 58 

1882 ἧς αἱ ξύναιμοι παρϑένοι" ἱ Νεπτουνὶς ἡ “π- 
10 πολύτη ἐκαλεῖτο 1 ἀφ᾽ ἧς καὶ αἱ ᾿Αἅμαζόνες Νεπτουνίδες. 

ἐπεστράτευσαν δὲ τῇ ᾿ΑἸττιχῇ αἱ ᾿Αμαζόνες χαὶ νιχηϑεῖσαι 
παρεγένοντο εἰς ᾿Ιταλίαν. 5858: χαὶ οὗτος μὲν διὰ τὸν ζω- 

στῆρά φησιν αὐτὰς ἐπὶ τὰς ᾿4ϑήνας στρατεῦσαι | “Ἑλλάνικος "ῬΙαι, ἘΒ6δ. 
δὲ ὃ “έσβιός φησιν ὅτι παγέντος τοῦ Κιμμεριχοῦ Βοσπόρου 5. 

τὸ διέβησαν αὐτὸν καὶ ἦλϑον εἰς τὴν ᾿Αττικὴν καὶ δ΄ μησὶ 
πολεμήσασαι ὑπεστράφησαν ᾿ οὐ λέγει δὲ τὴν αἰτίαν Ὑ. 
“υσίας δὲ ὁ δήτωρ πρώτας φησὶν αὐτὰς ἁπάντων ἀνϑρώ- 
πων "τολμῆσαι" ἵππων ἐπιβῆναι. τῆς ἀνδρείας ἥ οὖν" αὐ- 
τῶν πειρώμεναι πολλοὺς χατέδραμον τόπους, ἐλϑοῦσαι δὲ 

20 πρὸς τὴν ᾿Αττικὴν μόλις μέν, ἡττήϑησαν Ἐδέ" (1 4). [[ Ἢρό- ἼΡΙυῦ. 1.1. 26 

δοτος δὲ ὃ Ποντιχὸς τότε φησὶ Θησέα λαβεῖν τὴν ᾿ΑἸντιόπην 
Ι ἢ μαχομένην μετ᾽ αὐτοῦ χαὶ ὑπὸ Ἰολπαδίας τῆς ᾿α΄μαζόνος "21 

ἀκοντισϑεῖσαν χαὶ πεσοῦσαν | ἢ πρέσβιν “εἰρήνης τοῖς ᾿4ϑη- 

24 γαίοις μετὰ ξενίων ἐλϑοῦσαν Ἰ. 
1838 “Ἔρις χαὶ ΑΙάγμος χαὶ Τήλαμος χαὶ Θερμώδων 

ἽΡΦ}! ποταμοὶ | περὶ Σχυϑέαν [᾿Αχταῖον δὲ ὄρος ἱ Σχυϑέας ἢ. 585584 
1840 γυέας χώρας. τὸ δὲ γυι χαὶ μετὰ προσγεγραμμέ- 

γης χαὶ δίχα τιροσγεγραμμένης οὐ λυμαίνεται τὰ μέτρα τοῦ 

29 στίχου (7ῦ:1:). Τ' 
Ῥ 1341 πάππος δὲ; Ἐδ᾿ Ἶλος" " τινὲς δὲ τὸν “αομέδοντά 

φασιν. 5. ὁ γὰρ «Ταομέδων χρατήσας τῶν πόλεων, ἃς ὁ “1υ- 
χόφρων ἀπαριϑμεῖται, ἔχτισε τὴν Τροίαν ἄχρι τοῦ Πηνειοῦ. 
πρώην γὰρ ἡ Τροία μιχρόν τι πολίχνιον ἦν. Ὑ 

0 ὀρϑωσέας α 9 νεπουνὲς ὁ 10 νεπουνέδες 83 γΊ οχη. γ2 

12 ὑπέστρεψαν  Σκυϑέαν ϑεῦ. 18 ΜΌΘΙΙΟΥ ουτόσοῃ ΕἮΟΘ 1 ὅθδ4 
οοιγοχί Π 826 20 ὩὭἭρόδωρος ΟἾιν. Ο΄. Μιυιοῖϊ, 2122 μολπέδος ὃ γ2 

25 Ἔρις --- ροϑῦ Ἱππολύτην ΒΡΥ.3 885 
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1842) Γαλάδραει ) πόλις αχεδονίας | ἐν Πιερίᾳ. ΑΔ (1444) 
ἔστι καὶ ὄρος Γάλαδρος, ἀπὸ Γαλάδρου τοῦ Ἢμαϑίου παιδός" 
οἱ δέ, ὅτι ὃ Γαλάδρας ἔχτισε τὴν πόλιν --- ΑΔ (1842). “ ΒέθΡΙ. 

Ρ χώραν τ᾽ Ἐορδῶν᾽ ᾿Ἑορδοὶ [ οἱ Παχεδόνες . Γαλάδρα 
ὅ δὲ πόλις | ΠΠαχεδονίας ] Πηνειὸς δὲ ] ποταμὸς Θεσσαλίας [. 

5555: μέχρι δὲ Θετταλίας 585) ὃ Ἶλος ἐκράτει." 5558 
1840 ἀλχῇ νέανδρος νέος | ἀνδρεῖος Ἰ. 1 μετέφρασε δὲ 

τὸ “ἰσχύλειον τὸν .... ὃν γὰρ ἀνδρόπαιδα φησὶν «ἐσχύ- 
λος, οὗτος γον δυ ες μεταφράζων γράφει. | 

10 1840 ἡ δ᾽ ἀντὶ τούτων᾽ ἡ Εὐρώπη δὲ ἀντὶ τῶν τιμω- 
ρημάτων τούτων τὸν Ἣραχλέα τὸν λεοντὴν ἐνδεδυμένον 

ἹΡ σὺν ἕξ γαυσὶ στείλασα ἀξίναις χαὶ διχέλλαις 1 χατέσχαψε 

τὴν Ἴλιον |. 53 
1841 τὸν ἐξάπρυμνον 5858) δέ φησι τὸν Ἣραχλέα, 

16 ὅτι Τ' ὃξ 5558 γὰρ 5 γαῦς ἔχων ὁ ἩἫἩραχλῆς εἰς Τροίαν ἤλϑεν, 
ὡς Ὅμηρος ἕξ οἴῃς σὺν γηυσὶ (Ε 641) νγβνερεῦ.- ... Τ 

1848 αἰπὺν δὲ πάγον τὴν Ἴλιον 5595) 
Ρ διὰ τὸ εἶναι αὐτὴν [ ὑψηλήν [ὅτε ὑψηλὴ καὶ ὀφρυόεσσα. καὶ 

χαὶ γὰρ ὀφρυόεσσα χαλεῖται Ὅμηρος ἤτοι ἐγὼν εἶμι 
20 παρ᾽ “Ὃμήρῳ (Χ 411). 588 προτὶ Ἴλιον ἠνεμόεσσαν 

(Γ᾽ 306). 
1849 τὸν ἡ παλίμφρων᾽ οἱ μὲν τὴν Ἥραν ] ἀχού- 

ουσι ---παλέμφρων γὰρ ἦν τῷ Ἡραχλεῖ" πρῶτον γὰρ αὐτὸν 
μισοῦσα ὕστερον 5558, ἐπὶ τῇ ϑυγατρὶ Ἥβη Τ' γαμβρὸν ἐποί- Αν. ὈΪΡΙ. π᾿ 

199 2ὅ ησὲ --- Γοργάδα δὲ τὴν 1 ἐμποιοῦσαν φόβον | διὰ τὴν γοργό- 

τητα χαϑιερώσει δὲ ἀντὶ τοῦ | ϑεὸν ποιήσει | πημάτων 
δὲ ἀρχηγέτις ἐπειδὴ παραιτία τῷ Ἡραχλεῖ τῶν ἄϑλων ἐγέ- 
γετο. ἄλλοι δὲ ταῦτα ἐπὶ τῆς | ̓4ϑηνᾶς | ἀχούουσι καὶ παλίμ- 
φρονα μὲν τὴν συνετὴν, Γοργάδα δὲ 5558: τὴν Γοργόνα 585 

80 τὴν ἐπὶ τῷ στήϑει ἔχουσαν τὸ γοργονεῖον (21021:) Τ' πημά- 

τῶν δὲ ἀρχηγέτις ἐπειδὺ προηγεῖτο τῷ Ἡρακλεῖ ἐν τοῖς 
πόνοις βοηϑοῦσα 5835} αὐτῷ 885: χαϑιερώσει δὲ ϑεοποιήσει. 

α 

4 γάλαδρα νΊ γαλαδραίων ὃ γι τὴῦ γαλαδραῖον δὲ γ2 6 μέχρε --- 
Θετταλέας | οὗ 885. 8. Αἰσχύλειον οοηξπα!ς ἔγαρτη. βορἢ. οὔσῃ ΑΘΒΟΝ, 5ϑρί. 
δ10 80. 1π4. Θἰαρϑαμι Ῥ86Π6 πηθη]οΥἶα γΘΥΒΕ ΠῚ ΘΟΡΠΟΟΙΙΒ Ῥυϊποααθ ἴδη- 
ἴα γΟΥΌ0 ποίδίιπι γϑύγδοίδη8 ΙΟΘΙΠῚ ΧΡ  θἴασιβ αϊ ὃν Ἰ νέον 11 

9 νέανδρον ο 

Ὄ “ 

ἔβΘΒ, ῬΙπὸ 

ΡΊΙ. 
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ἄλλως. {(παλίμφρωνΣ ἡ ἐναντία τῷ Ἡραχλεῖ φρονοῦσα 
Γοργώ. 5} ἡ Ἥρα ] οἱ μέν, ὅτι αὐτὸν ἐϑήλασεν (8152) ] ἄλλοι 8765: 

δέ, ὅτι γαμβρὸν αὐτὸν ἔσχεν ἐπὶ Ἥβῃ τῇ ϑυγατρί ἢ) Σώτας Ῥιοϊ. Ηθρβ. 

᾿ δ᾽ ὃ Βυζάντιος ἐν ϑεῶν λόγοις ϑεὸν γενέσϑαι φησὶ τὸν 
δ Ἡραχλέα Γίγαντα τὸν Πρόνομον ἀνῃρηχότα Ἥραν ἀναγχά- 

ζοντα πρὸς γάμου βίαν. 
1881 αὖϑις δὲ χέρχοι"  Τυρσηνὸς καὶ «Τυδὸς άτυος 

τοῦ βασιλέως “Ζυδῶν ἦσαν παῖδες |. 553 5! 
Θ 
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τούτων “υδὸς μὲν χρίσει 
τοῦ πατρὸς τῆς “υδίας ἐβα- 

σίλευσε, Τυρσηνὸὲ δὲ ἀπά- 

ρας ἦλϑεν εἰς Τυρσηνίαν χαὶ 
χρατήσας τῶν τόπων ἐβασί- 

λιμοῦ δὲ κατασχόντος τὴν “4υ- 
δίαν πρῶτον παιδιαῖς ἐτπέει- 
ρῶντο παρηγορεῖν ἑαυτούς 
ἐφευρόντες σφαέρας καὶ ἀστρα- 
γάλους χαὶ λοιπὰς πιαιδιάς. 

λευσε. 558 ὡς δὲ περιγενέσθαι τοῦ χαχοῦ 
παιδιαῖς οὐχ ἠδύναντο, διαιρεϑέντες εἰς β΄ χρίσει τοῦ 
πατρὸς χληροῦνται ὥστε "τοὺς ἢ μὲν μένειν ἐν “Τυδίᾳ, 
τοὺς δὲ ἑτέρους ἀπαίρειν “εἰς ἀποικίαν. πεσόντος δὲ ἐπὶ 

Τυρσηνὸν τοῦ χλήρου τῆς ἀποικίας σὺν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀπαίρει" πρὸς ᾿Ιταλίαν  χαὶ χαταπολεμήσας τινὰς τῶν 
ἐχεῖσε καὶ περιγενόμενος βασιλεύδξι τῆς χώρας χαὶ Τυρσηνέαν 

ταύτην ἐχάλεσε (1850 88). 
1852 ἘΚίέμψος δὲ χώμη 1 «Τυδίας | ὁ δὲ Παχτωλὸς ποτα- 

μὸς “υδίας χρυσοῦν 5555, 
ψῆγμα ἔχων 585. διὸ χαὶ χρυ-[πρὶν ψῆγμα ἔχων, 
σεργά. 5 ὕελον " (111720). 

18ὅ8 [ λίμνην δὲ λέγει ἤτοι τὴν Γυγαίαν ἢ τὴν ᾿σχα- 

γέαν. πλησίον δὲ “υδίας εἰσὶ τὰ Εἰνάριμα ὄρη, ὅπου φησὶν 
σίοδος εἶναι 55) τὴν ᾿Ἐχιδναν (Θ 804). ταύτῃ δὲ συνεμίγη 
ὁ Τυφών. Ἰ 5855' χαὶ ἐγεννήϑη ἐξ αὐτῶν ἑτέρα ᾽"Ἐχιδνα μεγάλη 
(Η65. Θ 819). 58 Παχτωλοῦ ποτὰ" Παχτωλὸς ποταμὸς 
“Τυδίας χρυσοῦ ψήγματα ἔχων (1119), ὥς φησι Ἰχαὶ ἄλλως 
Παχτωλοῦ χρυσέοισιν ἐπ᾽ ἀνδήροισι ϑᾶσσον. 5 

γῦν δὲ 

28 Πακτωλὸς --α 50ῃ. ΟΔ}]. ΤΥ 280 

8. νΘΥΒῸ5 ὅ Πρόνομον οἷ. 568. ΑΥ΄. Επ0]. 1027 21 ἢ Γυγαίας 
ΒΔ. ΧΠῚ 45.6 ἄριμα Ἵ γ»70}}. 21 81 Χ Καλλίμαχος 

82 » ϑάασσον 

ΗδοΥ. 1 94 
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ιϑὃ5 ἍΔγυλλα πόλις Τυρρηνίας. " ΔΑ. ἔστι δὲ κεέαμό 
τῶν ἐχ Θετταλίας Πελασγῶν. ϑ΄θρ!. 

1866 Ζιγυστίνοισε" ] δει- 
γὴν πάλην [ τοῦ δόρατος τοῖς 
“ ιγυστένοις καὶ τοῖς ἀφ᾽ 
αἵματος τῶν Θρᾳχῶν Γι- 
γάντων τὴν δίζαν ἔχουσιν 
ἐν τῇ μάχῃ μέξαντες. ἀλ- 
λως. ἢ δεινὴν ῥίζαν Γι- 
γάντων ἢ δεινὴν λόγχης 
πάλην 1 ὃ καὶ βέλτιον. Σιϑῶ- 
γας δὲ καλεῖ τοὺς Γίγαντας 

διὰ τὸ ἐχ Θρᾷχης γεγονέναι 
[ Σιϑωνέα δὲ ἡ Θρᾷάχη. οἱ 
δὲ Γίγαντες [ ἐνταῦϑα | περὶ 
τὰς Πιϑηχούσας ᾧχουν | γή- 
σους (θ88). 55) 
ῴχησαν. 

ἡ σύνταξις οὕτως" : 
μέξαντέες λόγχης πάλην 
ἐν ὑσμίναις--τίσιε; τοῖς. 4ι- 

γυστίνοις τοῖς χεχτημέ- 

γοις δίζαν χαὶ γενεὰν ἀπὸ 
τοῦ αἵματος τῶν Σιϑώνων 

καὶ Θραχιχῶν Γιγάντων. ἢ 
δεινὴν ῥίζαν Γιγάντων. 
δοξάζων δὲ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ τοὺς 
Τυρρηνοὺς καὶ ᾿Ιταλοὺς λέγει 
συγγενεῖς εἶναι αὐτοὺς τῶν 

Θραχιχῶν Γιγάντων" οἱ γὰρ 
Γίγαντες ἐκ Θράχης γεγονότες 
σσερὶ Τυρρηνίαν χαὶ ᾿Ιταλίαν 
ἐν ταῖς Πιϑηχούσαις νήσοις 

διὰ δὲ τοῦ ταῦτα λέγειν τελέον δοξάζει τοὺς μετὰ 
Τυρρηνοῦ “Τυδοὺς χαταπτολεμήσαντας τοὺς λεγομένους εἶναι 
γένει τῶν Σιϑώνων Γιγάντων. 

χης (3988). 
1860 “ὌὍμβρων᾽" 
1801 χαὶ Σαλπέων" 

Ὄμβροι γένος Γαλατῶν." 

Ι Σιϑὼν δὲ βασιλεὺς ἦν γήρει 

{τ 
οὐ Σάλπια, ἀλλὰ | άλπια ὄρη 

Εὐρωπαῖα μεγάλα τῆς Ἰταλίας, ἕν μέν, ἀφ᾽ οὗ δεῖ ὃ Ἴστρος, 

ἄλλο δέ, ἀφ᾽ οὗ ὁ “Ρῆνος. [λπια δὲ τὰ ὄρη ἐχλήϑησαν ἀπό ἘΜ Τοὺς 
τινος “λπιδος ὑπὸ τοὺς τόπους ἀνῃρημένου. ὀχϑηρῶν δὲ 
{πάγωνλ) | τῶν τραχέων ἀχρωτηρίων (1514). 88 

1862 ἘἜγρουγὸς" γρουνὸς [ ὅ ᾿Αλέξανδρος | ἀρχαίαν 
δὲ ἔρεν λέγει [ τὴν ἀττὸ ᾿Ιοῦς τῶν β' ἠπείρων [ἧ. 5555: 

1864 ἐ'Ρυνδαχός | ποταμὸς Πυσίας [᾿. 5: 

1809 πρῶτος μὲν, «Ταπέρσαι δῆμος τῆς ᾿Αττικῆς, ἔνϑα 

᾿Αἄγαμέμνονος | Διὸς ἱερόν ἐστιν. [ ὃ ὁμώνυμος 1 οὖν τῷ 

10 λόνχῃ 883 14 σιϑὼν 

κων 83 20 σεϑωνικῶν ὃ, ΟΤ. 6 

᾿πουργθίδεο 

261:8) κΆλπες 808. ὨΡὈΡ 1. 1. 

1ὅ ἐνταῦϑα... ἴ 

28 ἀο!οβοὶέ ἴῃ ν. 1. 1861 Ῥ νϑιὰ ἰοοΐ 
Σαλπίων τῶν ὀρῶν Τυρσηνέας οἵ. ΑἹ. 1129 (ἡ Ογαη. ΑὉ ΙΥ͂ 

28 γρυνὸς Σ᾽ 80 Ῥύνδακος Ἐπδύ. Π. 

10 πεϑήκους 8 πεϑή- 

ΠῚ 1888 οὑπὶ οοαά. ΑἸοχαπᾶγαθ οοηβοηῦ ἘΠ’ ᾿Ῥυνδακός ὡς Δέακός" ἔστε δὲ 
ποταμὸς Φρυγέας οἷ. Μοίη. ϑίθρῃ. δ48: 81 » Λακωνικῆς ὟΥ1]. 
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Ῥ «“απερσίῳ 4᾽ιὶ ὃ | ̓Δγαμέμνων, ὅστις | ἐπὶ Ἴλιον ἐστράτευσεν 
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8538, δι᾿ Ἑλένην, ἥτις ἡρπάγη ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου χαὶ πάλιν 
ὑπὸ τοῦ Πρωτέως ἐν τῇ ϑαλάσσῃ.58" ἀντίπορϑμον (1808) 
τὴν ἐναντίως χειμένην αὐτῆς ἠόνα. «“απερσέῳ (1369) 

Ι ἐπώνυμον “Ιιός ἰ ὁμώνυμος (1810) δὲ ὁ ᾿4γαμέμνων [ χα- 
ταιβάτης κατωφερὴς | χεραυνὸς ] σχηπτῷ (1811) δὲ | τῷ 
πυρὶ τοῦ χεραυνοῦ Ϊ. 588 

1814 ὃ δεύτερος" ἢ ̓Ορέστης μετὰ τὸ ἀνελεῖν Αἴγισϑον 

χαὶ Κλυταιμνήστραν διωχόμενος ὑπ ἐριγννύων φεύγει πρὸς 

ἜΑΡ. 6Ρ. θεῦ 

ϑήνας ἐν τῇ τῶν ᾿Ανϑεστηρίων ἑορτῇ βασιλεύοντος 4ημο- 
φῶντος χαὶ χρίνεται ἐν ᾿Αρείῳ πάγῳ ἢ μετὰ . ἐριννύων ἢ 
Τυνδάρεω ἢ ᾿ἪΗριγόνης τῆς «Αἰγίσϑου χαὶ Κλυταιμνήστρας 
ϑυγατρός, ἴσων δὲ γενομένων τῶν ψήφων ἀτιελύϑη. ἔχρησε 
δ᾽ ὁ ϑεὸς τῆς μανίας αὐτὸν ἀπαλλαγῆναι, εἰ τὸ ἐν Ταύροις 
ξόανον ᾿Αρτέμιδος μεταχομίσει. οἱ δὲ Ταῦροι μοῖρα Σχυϑῶν. 
παραγενόμενος δὲ μετὰ Πυλάδου χαὶ χρατηϑεὶς παρὰ βου- 
χόλων ἤχϑη δέσμιος σὺν τῷ Πυλάδῃ πρὸς Θόαντα τὸν βασι- 
λέα, ὃ δὲ αὐτοὺς πρὸς τὴν ἱέρειαν ᾿Ιφιγένειαν ἔπεμψε, μεϑ'᾽ 
ἧς χαὶ τοῦ ἀγάλματος φεύγουσι. | χειμασϑέντες δὲ ἐξώχειλαν 
περὶ τὰ τῆς Σελευχείας νῦν λεγομένης μέρη χαὶ περὶ ᾿Ἵντιό- 

χειαν καὶ τὸ ελάντιον ὄρος, ὃ ἀπὸ τοῦ παυϑῆναι ἐχεῖ τὸν 
᾿Ορέστην τῆς μανίας Ἵμανον ἐχλήϑη. 1 ὕστερον δὲ ἦλϑεν εἰς 
᾿ϑήνας χαὶ Πυλάδην μὲν Ἠλέχτρᾳ ζευγνύει, αὐτὸς δὲ | μετὰ 
“ελφῶν ἀνελὼν Νεοτττόλεμον τὸν ᾿ΑΙχιλέως | ἔγημεν “Ἑρμιόνην, 
ἐξ ἧς γεννᾷ Τισαμενόν. ἢ κατά τινὰς ᾿Ηριγόνην γήμας τὴν 
Αἰγίσϑου Πένϑιλον γεννᾷ οἰχῶν ἐν ᾿Ορεστείᾳ τῆς ᾿ἀρχαδίας, 
ὅπου ὑπὸ ὄφεως δηχϑεὶς ἀναιρεῖται ἢ. ἄλλοι δέ φασιν ὅτι 

1814 ὃ δεύτερος" ὁ ᾽Ορέ-[ μετὰ τὴν ἀναίρεσιν Αἰγίσϑου 
στης μετὰ τὸ ἀνελεῖν Αἴγι-Ἰ καὶ Κλυταιμνήστρας παρὰ τοῖς 

σϑον 5588 ᾿Αζᾶσιν ᾿ρχάσιν ἐνιαυτὸν Ὀρέ- 
στης ἐνδιατρέψας, ὡς Εὐριπί- 

δης φησί (Ογτ. 1045), 

χρησμὸν ἔλαβε στέλλεσϑαι εἰς ἀποιχίαν" ὃ δὲ συντάξας ἐχ 
διαφόρων 5535: ἐθνῶν Τ' λαούς, οὗς ἐχάλεσεν Αἰολεῖς διὰ 

θ σκηπτῷ --- οἷ. Ηθ8. 

4 λαπερσέον 28 Ἐ Μυκήνας]. 1... μετ᾽ ἀδελφῶν α γί 2 τινας 

του οἵ Ἰαοῦπᾷ ἄθοθιῃ ἰἰςςθγαυτι α 

ΜΑΙ]. 1179 

ΑΡ. 1". 14 
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τὸ ἐχ ποιχίλων τόπων εἶναι, ἦλϑεν εἰς “Ζέσβον᾽ χαὶ αὐτὸς 

Ρ μὲν ταχὺ ἀποθανὼν πόλιν χτίσαι οὐχ ἠδυνήϑη" ἀπόγονος ] 
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δὲ 55884 τούτου χαλούμενος ] Γραῦς 1 ΤΠ μετὰ ρ΄ ἔτη ἐχυρίευσε Ῥ 
τῆς “έσβου χαὶ πόλιν ἔχτισξ. 5858: χέλωρ οὖν νῦν ] ὃ ἀπό- 
γονος | 5538, Γραῦς. ἐρρέϑη. Τ' ὃ γὰρ λόγος ἀχουόμενος περὶ 
τοῦ Γρᾶ χαλλίων. 555 τὰ δὲ περὶ τῆς ἀποιχίας τῆς “«“έσβου 
ἝἝλλάνιχος ὃ “έσβιος ἱστορεῖ ἐν α᾽ ΑἸἰολιχῶν [. ἄλλως. 
ἄμεινον τὸν Γρᾶν ἀχούειν. χέλωρ οὖν ὃ ] δεύτερος υἱὸς 
καλεῖται" ἔστι δὲ ὃ Γρᾶς υἱὸς ᾿Ορέστου 1. 5885) χαὶ γὰρ ὅ 
᾿Ορέστης τὴν μητέρα αὐτοῦ ἀνελὼν ἐμάνη, ὥς φησιν {(Εὐρι- 
πέδης). ἀλλὰ χαὶ τὴν “Ἑλένην βουλόμενος ἀποχτεῖναι διὰ τὸ 
παροργίσαι αὐτὸν ΠΠενέλαον --- ἐχεῖνος γὰρ τὸ πλῆϑος διή- 
γειρεν ὥστε αὐτὸν φυγάδα ποιῆσαι --- βουλόμενος οὖν τοῦτο, 
ποιῆσαι οὐχ ἠδυνήϑη διὰ τὸ ἁρπαγῆναι αὐτὴν ὑπὸ τῶν ϑεῶν 
τῇ τοῦ πατρὸς αὐτῆς ϑελήσει χαὶ γνώμῃ. 53 

1870 ἐν ἀμφιβλήστροις 1 παρ᾽ ὅσον δίχην ἰχϑύος 
ἐμπεσὼν ἐν τῷ χιτῶνι ᾽Αγαμέμνων ἀνήρητο Ἰ. 5558) ἡ γὰρ 
Κλυταιμνήστρα τούτου βραδύνοντος ἐποίησεν αὐτῷ χιτῶνα 
ἔξοδον μὴ ἔχοντα χαὶ ἐλϑόντος ᾿4γαμέμνονος περιχαρῶς ὕπο- 
δεξαμένη τοῦτον χαὶ τὸν χιτῶνα ἐνδύσασα τοῦτον ἀπέχτεινεν 
ὥσπερ τινὰ ἰχϑύν. ὁ δὲ “Ὅμηρος ἐν τῇ τραπέζῃ αὐτόν φησιν 
ἀνῃρῆσϑαι ὑπὸ ΑἸἰγίσϑου καὶ τῶν ὀνομασϑέντων λοιπῶν ἐν 
τῷ φόνῳ αὐτοῦ γχαί φησιν ὥς --- φάτνῃ (ὃ ὅ85). εἶτα 
ἀνδρωθϑέντος τοῦ παιδὸς Ὀρέστου ἀπέχτεινε τὸν “Ἶγισϑον 
ὡς φονέα τοῦ πατρὸς χαὶ μοιχὸν χαὶ τὴν μητέρα. 55 88 ἔλ- 
λοτέος δὲ τοῦ 1 ἀφώνου ἐχϑύος [ παρὰ τὸ μὴ ἔχειν αὐτὸν 
ὄπα. χωρὶς δὲ τῶν ἄλλων ἰχϑύων φωνητιχός ἐστιν δι σχά- 
ρος (Ορρ. Η 1184). 5388 Ἐμύνδου ] ἀφώνου | ἢ. 

1818 δρυηχόπου]) τοῦ δρυτόμου γένος" λέγει δὲ τὸν» 
Κόδρου ] υἱὸν ] Νηλέα Ἰ. 8 τρίτος δ᾽ ἄναχτος" τρίτον 
τὸν Νηλέα φησὶ τὸν Κόδρου εἰς ᾿Ασίαν παραγενέσϑαι. 
δρυηχότεον δὲ λέγει τὸν Κόδρον, ἐπειδὴ πολεμούντων “1αχε- 
δαιμονίων τοῖς ᾿ϑηναίοις χρησμὸν ἔλαβον οἱ “αχεδαιμό- 

2) ἔλλοπος --- Ἐ6Θ 4005 

“ὙΣΟΗΙΠΙΘΈΡΟΣΨΟ. 

2 ταχὺ  κτανϑε αὶ ϑ'  γρᾶς γ2 8 γραῦν 51 9 γραῦς 8 

10 ἰ86. οοἴο 11{{Θ Τὴ 
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γιοι φυλάττεσϑαι γχτείνειν τὸν τῶν ᾿ϑηναίων στρατηγόν. 

μαϑὼν δὲ ὃ Κόδρος ἔλαβεν ὑλοτόμου σχευὴν χαὶ ἀποχτείνας 
τινὰ “αχεδαιμόνιον ἐπίτηδες ὡς φρυγανιζόμενον χαὶ αὐτὸς 
ἀνῃρέϑη" μαϑόντες δὲ τοῦτο “αχεδαιμόνιοι ἀπηλλάγησαν. 
588: γράφει τοιοῦτόν τι Δοῦρις, Διόδωρος (ΧΧΙῚ 6) καὶ 

«“Πέων (1 92 Βο) ὅτε Σαμνητῶν, Τυρρηνῶν χαὶ ἑτέρων ἐθνῶν 
χεολεμούντων “Ῥωμαίοις ὃ 4έχιος ὕπατος “Ῥώμης συστρα- 

τηγὸς ὧν Τουρχουάτου οὕτως ἀπέδωχεν ἑαυτὸν εἰς σφαγὴν 
χαὶ ἀνῃρέϑησαν τῶν ἐναντίων ρ΄ χιλιάδες αὐϑημερόν |. Κό- 
ὅρου δὲ τελευτήσαντος Πέδων χαὶ Νηλεὺς οἱ τούτου παῖδες 
ἤριζον περὶ τῆς βασιλείας. ἐχρήσϑη οὖν αὐτοῖς τὸν πρῶ- 

τον ϑύσαντα, ἔνϑα ὁ σίαλος τὸν σίαλον τρίβει, λαβεῖν τὴν 
βασιλείαν. ὃ Πέδων γοῦν ϑεασάμενος β΄ ἐλαίας χινουμέ- 
γας χαὶ τριβούσας ἀλλήλας χαὶ πρίσμα πεμπούσας ϑύσας 
ἐχεῖ βασιλεύει τῆς ᾿Αττικῆς. Νηλεὺς δὲ πάλιν χρησμὸν 
λαβὼν ἤχουσε Νηλεῦ, φράζευ ὅπως ἀδίκων Καρῶν 

γένος ἀνδρῶν χαὶ τὰ ἑξῆς. λαβὼν οὖν ἤϊωνας τοὺς ἐλα- 
ϑέντας ὑττὸ τῶν ᾿Αχαιῶν ἤγαγεν εἰς “τὴν ᾿Ασίαν | καὶ 
ἐχράτησε ἤιλήτου χαὶ (38213) Καρίας χαὶ ἔχτισε ] πόλιν, ὥς 
φησιν ᾿Αριστείδης ὃ ῥήτωρ (ἴδοι. Αὐἰδῦ. Ῥαπ. 11015). χαὲ πολλοὶ 
(5... Α΄΄ οὗ ἱπῆν. 98213) τῶν ἱστοριχῶν. 
υἱοὶ δὲ Κόδρου ἦσαν Νηλεὺς [{{-ὃτεροι δὲ πάλιν φασὶν ὅτι 
χαὶ Ἰέδων. γχληρωϑεὶς οὖν] Νηλεὺς χρησμὸν ἔλαβε Ζ41ελ- 
ὅ ἸΠέδων βασιλεύων, ἐλϑὼν  φιχὸν ' 
ὁ Νηλεὺς εἰς Δελφοὺς ἔλαβε 

χρησμὸν 585 

στέλλεσθαι ἐπὶ χρυσοῦς ἄνδρας, δείξειν δὲ αὐτῷ τὴν ϑυγα- 
τέρα. παραγενόμενος δὲ εἰς ᾿ϑήνας 5585: ἤχουσε τῆς ϑυγα- 

τρὸς γυμνῆς τυπτούσης τὸ ἐπείσιον καὶ λεγούσης δέζεο 

σεῦ μάλ ἐς ϑαλερὸν πόσιν ἢ ἐς ᾿“ϑήνας 8584 ἢ εἰς 

ὅ “]οὔρις ὁ ιοάοτο Δἀαϊαϊς 6 σαμνειτῶν 7 ὀ 8. Τουρκουάτου οἵ. 
Μ6]1]. ΕῊΟ Π 419 ἔδωκεν ὃ γ2 14 δ τρίσμα. πρέσμα ἀοιρηΐοτοβ οοαᾶ, 

Ετοχηπ. 82. 841. 484 11 καὶ τὰ ἑξῆς αὐἷἱρρο οοτταρία ἴῃ 50}. ΑΥ. 86- 

ααθηίίδ, 19 πόλιν α 808. ΑΥ. πόλεις γ2 γ΄ πόλεις ὃ γ1 οἵ. 838213 

21 ἄνδρας ποη ἀοίοπαϊταν Ηρι. ΥἹ 182 αὶ ἄρνας Ῥαὶ. ποῦ. 19 οἵ, βοῃ. Ατ. 

Πγ5. 129 29 τυπτούσης 80}. Ατ. Βδη. 5810 (ΕΜ 28349) 50}, Αοβοι: 

Ῥρυβ, 1088 80 σεῦ Τ' μάλα Τ' Ρυΐαβ ἐφ᾿ εὖ Τ Κλάρον 
Ηϊβύ. ΧΠΠ 108 ἐς 8. Ηϊϑί. 1.1. 
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Πίλητον χατάξω πήματα Καρσίν 5888., ἡ Νηλέως 
ϑυγάτηρ ᾿Ελεγηὶς ἄσωτος οὖσα ἦν. χαὶ ὅ πατὴρ ἤχουσεν ἐτει- 
χροτούσης τὸ αἰδοῖον καὶ βοώσης δίζεο δίζεο δὴ μέγαν 
ἄνδρ᾽. ἐς ἀϑ΄...., ὅς σ᾽ ἐπὶ Μίλητον δὲ κατάξει 

ὅ πήματα Καρσίν. Ἐρ (ΕΜ 15251) 

ῬΡ 1879 τὴν τευχοπλάστιν τὴν τοῦ Ϊ χεραμέως λέγει ϑυγα- 

τέρα | 55584} "Κάειραν" 54. Βραγχησίαν δέ τὴν Καριχὴν 
Ι ἀπὸ Βράγχου τοῦ χτίσαντος τὸ ἐν ΠΠιλήτῳ μαντεῖον). ὅ δὲ 
Νηλεὺς χρησμὸν εἰλήφει ἐχεῖ οἰχεῖν, ἔνϑα ἂν παρϑένος αὐτῷ 

10 δῷ γῆν ὕδατι βεβρεγμένην. ἐλϑὼν δὲ εἰς ΠΠίλητον παρεχέ- 

λευσεὲ χεραμέως ϑυγατέρα δοῦναι αὐτῷ πηλὸν. εἰς σφραγῖδα, 
ἡ δὲ προϑύμως δέδωχεν, ὃ δὲ Νηλεὺς ἐχράτησε τῆς Πιλήτου 
χαὶ ἔχτισε γ᾽ πόλεις. 5585. 

14 1388 Φϑειρῶν᾽" οἱ μέν φασιν ὅτι Φϑεὶρ υἱὸς ἦν ᾽᾿Ἔνδυ- 
(Ρ) μέωνος, ἀφ᾽ οὗ καὶ} ὅ τόπος ἐχλήϑη χαὶ τὸ ὄρος Ἰ. 52 ἄλλοι 

δὲ λέγουσιν ὅτι Τ Φϑειρῶν) Φϑεῖρες ὄρος Καρίας διὰ τὸ 
Ρ πολλὰς φϑεῖρας ἔχειν 5835) Ἐρ' 

14 Φϑεὶρ -- 56. Ὁ ΒΒ806 [6 βοῇ. Α ἴδ. (ἡ λοποὶ) 

ξ 

1 κατέξω 8 α 8' (κατεάξω α καίτοι τέξω ὃ καίτοι τάξω ν2 καὶ τάξω γ1) 

οἵ. ἄγον Ἠϊδί. πῆμα κατὰ 88 τε πῆκα Ἠϊδί, κόρσιν 8 κρασί 88 κρασίοις ἃ 
8 μέγαν ἄνδρ᾽ φΊ᾽οΒβοίηδ δῦ Βαρουουίβ ϑαλερὸν πόσιν 4 ἄνδρ᾽ ἐς 1 ἄν- 

ϑ 
δρες ρ ἄνδρα ἘΜ α... Θαϊδή. α ΠΤ)! Οαἰδῖ. ἀϑηναῖοε Ερ ὃῥ --- οτι. 
Β Ἠοϊΐζ. δὲ οπι. ΕΜ οδοσγανῖῦ ἴῃ Ηἷβ νγ. θη θη ἀδη 15 Μοίποκο Ηριτη. ΠῚ 
106 δέζεο, δίζεό μοε ϑαλερὸν πόσϑων, ἀπ᾽ ᾿41ϑήνης ὅς δ᾽ ἐπὶ Μέλητόν σε 

κατάξει πήματα Καρσέν 864 ΘΠ} Β66Πι Ὁ]ΟΘΓΒ ΠῸΠ ΘΟΡΤΟΒΒθῦ, ΤΟ παπθπαᾶδ 

ΘΧΘΙΪΌ, Θχἰπηθηᾶα το] ααϊί, οἵ, Αἀα. οοπίοϊο δέζεό μ᾿ ὦ βασιλεῦ ϑαλερὸν 
πόσιν ἔκτοϑ'᾽᾽ ᾿Αϑήνης (388:19) ὅς ῥ᾽ ἐς Μιλήτου (50. ΑΥ. 1,08. 101. 109) κε κα- 

τάξει (Ῥοιηρα ἀοαποεί βοᾶ Η68. Ε' ὅ84 Αγ. ΤΏ 68πι. 489) --- παίγματα Καρῶν 
(Καρικὸν οἱ Καρεκῷ σχήκατε Ἠρβ. Αἴἢ. ΧΠΠ ὅ804). Ττδαποίίο Ἐατρ᾽ θ86 

γοοῖβ Β8ἃ. 86 χατάγουσαε (Φρυγίων ἐξ ὀρέων “Ελλάδος εἰς εὐρυχόρους 

ἀγυιὰς τὸν Βρόμιον) ΒΒΘαΘΘηΠ παέγματα τηδηϊοϑία τ, απὰ ἀπὰ8 1116 
ΒΘΙΏ6] τιϑ18 Β8 008 ΒϑΟΟΠδγττη ᾿π085 (ἑερὰ παέγματα) ἵπ Θαθπη ρατοῦο 161 

Βιρ:ϊ ποῖ. ΗΒ δυΐθπι γ ΥΒι8 οΟΙΒασπδίαβ ροϑίδ᾽ ΠΟῸῚ ΔΗ ΙρΊΘ. ΘΧρτοβδὶῦ 
1886 γάμου (γΘρΡΟΠ88 οἰ. 146) νυμφεῖα πρὸς (8(᾽ “τἴτα)) κηλωστὰ καρβάνων 
τελεῖν. “Ναχηῃ ἔδοίατιβ ἐπουϊζ, δῖ ἴδπὴ ἔπτη, οατῃ 860 οι θΘθδΐ, οοτηΐοὶ ροθίδθ 
Ιαβοῖν᾽α8 86 ΤΘΟΟΘ]ΌΘΓ ᾿π θ} ]οχὶββοίῖ, ααδουὶ ροίοϑβί Ἴ βακχησέαν 8 ; 

8 βάκχου 8 10 φϑεὶρ ῬγΊ φϑεῖρ!! ὃ ἀρκαδέας Εῷᾷ πολλοὺς 8 ΚΕ 
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ἅ ἐστιν ὃ χαρπὸς τῆς πίτυος ||] φϑεῖρες δὲ λέγονται οἱ χαρποὶ 

Ἐς ἃς οἱ καρποὶ τῆς πίτυος τῶν πιτύων ἤτοι τὰ λεγόμενα 

ποιοῦσι 585] τὰ λεγόμενα στρο-] στρόβιλα | ὅτι ἐοίχασι φϑειρ- 
βίλια [. 5585 Ἐξ εἐσὶ γάρ τίνες] σίν. ἐν δὲ τῷ ὄρει ἐχείνῳ 

σπίτυες φϑεῖρας ποιοῦσαι ἘΜ πίτυες “πολλαί. 

192.: Επιδύ. 7]. 1 29810 (ΟΠΟΘ1Ὸ}.) φϑεέρ ---ἰ ὃ τῆς πίτυος καρπός 
Ἐρ' (ΕΜ) τὰ λεγόμενα στροβίλια |. (ΕΜ 79240) : 

1384 "πρωτόμισϑον" πρῶτοι γὰρ οἱ Κᾶρες ἐμισϑο- 

φόρησαν εἰς ἐπικουρίαν ἤγουν ἐπὶ μισϑῷ συνεμάχησαν." 5555! 
138ὅ ὅταν χόρη κασσωρὶς 58 χασσωρὶς ἡ πόρνη ] 5555: 

Ἐρ (Ε6 ΕΜ) ἡ | χατωφερής ]. Ἐκ (ΕΒ 80245 ΕΜ 49951:1) δοχεῖ δὲ ἡ 

τοῦ Νηλέως ϑυγάτηρ ἀσελγὴς γενέσϑαι καὶ ὑπό τινος τῶν βαρ- 

βάρων φϑαρῆναι. τῷ δὲ Νηλεῖ τοῦ ϑεοῦ εἰπόντος τὴν ϑυγα- 
τέρα δείξειν, ὅπου δεῖ χτίζειν, ἀποβάντων αὐτῶν εἰς ΠΠίλη- 
τον ἀνασυραμένην τοὺς μηροὺς εἰπεῖν" τίς ϑέλει μοι συνου- 

σιάσαι; συνεὶς δὲ ὅ πατὴρ αὐτῆς τὸ λόγιον ἐχεῖ χατῴχησε. 
8588, Ὁ Ελεγηίς ἡ ϑυγάτηρ Νηλέως τοῦ ἡγησαμένου εἰς 
Καρίαν τῆς ᾿Ιώνων ἀποιχίας, ἧς τὸ κύριον ὄνομα Πειρώ 
φασιν εἶναι. εἴρηται δὲ παρὰ τὸ ἐλεγαίνειν τὸ ἀχολασταίνειν᾽ 

διὸ οὐδεὶς αὐτὴν ᾿“ϑηναίων ἠβουλήϑη γῆμαι. Ἐρ (ΕΜ 352711). 
τὸ δὲ ἑξῆς οὕτως" ὅταν ἡ τοῦ Νηλέως ϑυγάτηρ τύπτουσα 
[εἰς] τὸ αἰδοῖον χλευάσῃ τὰ νυμφεῖα πρὸς τὰ ] τῶν βαρβά. 
ρων ἰ χκηλωστὰ τουτέστιν εἰς τοὺς παρὰ τοῖς Καρσὶ χοινοὺς 

τόπους, ἐν οἷς αἱ ἑταιρίδες διατρίβουσι. 5555. Ἐρ' (Ε6) χηλω- 
στὰ γὰρ ἐχαλοῦντο 5558 Ἐπ' (Ε6 302,4) τὸ πρότερον 595 

ἐπείσιον" σημαίνει δὲ τὸ } γυναιχεῖον | καὶ ἀνδρεῖον | αἰ- 
δοῖον ἰ χηλωστὰ δὲ τὰ ἀχόλαστα Ἰ. Ἐπ (Βα 8024. ΤΕΜ 96851) 

1388 οἱ δ᾽ αὖ τέταρτοι" Φύμας βασιλεὺς Ζωριέων, 

“υμάντειον δὲ σπορὰν λέγει τοὺς Ζωριεῖς 5855) ἀπὸ τούτου 
Τ΄ ἡγήσατο. δὲ τῆς ἀποιχίας αὐτῶν τῆς εἰς Κνίδον “Ιππότης 
ὃ ᾿Δλήτου. 5558, εἴρηται, ὅτι ὃ ᾿Ιππότης διὰ τὸν Κάρνιδος 

θ 6 --- Βοῃ. Β 8608 8 500. Αοι4ηὺῃΣ) 318 (β86ῃ. Ῥ] δῦ. 1,80ἢ. 1875) 

4 δέ Ἐ αδ0. 11. 2982: 10 »' κασωρὶς ΑΙ]. 7112 14 δέοε 8 1 ἀπο- 
συραμένην 883 οἵ, Τ,00. Αρ]. 826 10 τὸν λόγον 8 18 Χ Πηρὼ 
βέμνΖ. 22 εἰς ΟΥη. 838 7' οἵ, 88129 24 τρέβουσιν 8 29 δυμάν- 

τειὰν 8838 80 εἐσηγήσατοβϑβ Κόρινϑον γ᾽ Π]οΐδοη. Βαϑέ. οἵ. ἘΠ Κ. 

Ὑ6}1. 1 35 Ἄοβοῃ. ΜΙ,1 2692 81 ἀλέτας ὃ γ2 ἀλέτης ὃ τη" ἀλήτης γ1 

Κάρνιδος οἷ. 50. ΤΏΘΟΟΥ. Υ͂ 88 Ῥαυβ. 1Π| 184 

508. Ὁ 1. 1. 
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φόνον ὑπὸ τῶν Ἡρακλειδῶν ἐχβληϑεὶς χαὶ λῃστεύων ἔσχεν 
αὐτόν. σημαίνει δὲ τὸν πλανήτην. Ἐξ (ΕΜ 6152) 

Ῥ 1889 “άχμων δὲ | ὄρος Περαιβίας, ἔνϑα ᾧχουν “Ιωριεῖς, 
Κυτίνιον δὲ πολίχνιον “ωριέων [0 σημαΐνει δὲ χατ᾿ ἄμφω 

ὃ τοὺς Δωριεῖς. 1 λείπει δὲ ὃ χαὶ σύνδεσμος 1 ἵν᾽ ἡ καὶ 
Κόδροι᾽" δηλοῖ δὲ | τοὺς ᾿4΄ϑηναίους ἀπὸ Κόδρου βασιλέως ] 
᾿ϑηνῶν. μετέσχον δὲ ᾿4ϑηναῖοι τῆς ἀποιχίας τῶν Ἥραχλει- 
δῶν. 5535: Κόδροι οἱ ᾿ϑηναῖοι ἀπὸ Κόδρου. λείπει ὃ χαὶ 
σύνδεσμος “καὶ Κόδροι᾽. λέγει δὲ τοὺς Φωριεῖς. 5 Κύτινα 

10 πόλις Θεσσαλίας, ὧς Θέων ἐν ὑπομνήματι Δ. ὃ πολίτης 
Κυτιναῖος. ἔστι καὶ Κυτίνιον μία τῶν τριῶν τῶν “΄ωριχῶν. 
τὸ ἐθϑνιχὸν Κυτινιώτης. ϑίθρμ. 

1890 Θέβρος | πόλις (Καρίας 1. “ ϑίθρῃ. 

1892 Κυρίτα παρὰ Κνιδίοις ἡ [4ημήτηρ [ παρὰ τὸ 
10 χυρία εἶναι τοῦ ζῆν. Ἐς (ΕΜ 5485) ἘΘέγγρον" Θίγγρος 
ἘΡ[ πόλις ᾿Ικαρίας ] Σάτνιον δὲ ὄρος ἸΙκαρίας ] χερσόνη- 
ΡῬσον δὲ | τὴν περὶ τὸ 4ώτιον, ἔνϑα ᾧχει ὃ ᾿Ερυσίχϑων | 
Κυρίτα δὲ ἐπώνυμον | τῆς 4ημήτρας | ἧ. 5, 

ΤΡ 1898 τῆς παντομόρφου | τῆς εἰς πᾶν εἶδος μετα- 
20 βαλλομένης Ἰ]Πήστρας ϑυγατρὸς Ἐρυσίχϑονος. 1 5 Ἐρυσίχϑων 

τις 5555} Θετταλὸς 1 ὁ χαὶ ἴϑων χαλούμενος Τ' υἱὸς Τριόπα 
ἐξέτεμε τὸ ἄλσος τῆς Δήμητρος, ἡ δὲ ὀργισϑεῖσα ἐποίησεν 
αὐτῷ ἐμφυῆναι λιμὸν μέγαν ὥστε μηδέττοτε λήγειν τῆς τύξέ- 
γης. εἶχε δὲ οὗτος ϑυγατέρα Πήστραν φαρμαχίδα, ἥτις εἰς 

Ὡὅ πᾶν εἶδος ζῴου μετεβάλλετο, καὶ ταύτην εἶχε μέϑοδον τῆς 
λιμοῦ ὅ πατήρ. ἐπίπρασχε γὰρ αὐτὴν χαϑ᾽ ἑχάστην ἡμέραν 
χαὶ ἐκ τούτων ἐτρέφετο, ἡ δὲ πάλιν ἀμείβουσα τὸ εἶδος φεύ- 
γουσα πρὸς τὸν πατέρα ἤρχετο. 5558: ἡ δὲ ἀλληγορία οὕτως 
ἔχει" ὃ πατὴρ τῆς Πήστρας πάντα χαταφαγὼν καὶ τοὺς 

80 ἀγροὺς πενίᾳ διατεμὼν ἤτοι π᾿τωλήσας ἐλίμωττεν. ἡ δὲ τού- 
του ϑυγάτηρ πορνευομένη χαὶ παρὰ τοῦ μὲν βοῦν, “παρὰ 
τοῦ δὲ πρόβατον καὶ παρ᾽ ἄλλου ἄλλο εἶδος λαμβάνουσα 
ἔτρεφεν ἑαυτὴν χαὶ τὸν γέροντα, ὅϑεν ἐμυϑεύσαντο ταῦτα. 

1 ἀλητεύων Τρμριῖ;. 12 Κυτενεώτης ὕΤῸ]]. 16 ἴη. 18 (Καρέας) 

αὐᾶ. Μεῖη. 14 κύρητα ΕΜ Ζοι. 1212 16 Ἀ Καρίας Ὀΐβ 
20 «νήστραρ 21 Θετταλὸς 8) 28 αὐτῷ --- πεένης [ αὐτὸν ἀεὶ λεμεώτ- 

τειν καὶ μὴ κορέννυσϑαε τῆς πείνης 7 ἐκφυῆναε 44 μνῆστραν 8 
δ τοῦ 858 Τ οἵ. 81. 1395 Ρ 80 διὰ πενίαν ἐκτεμὼν [1 

ῬΑ]. [ποὺ 
888: 

ῬΑ]. [ΠΟΥ] 
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1898 βασσάρας Υ. 118. 

ἘΡ 1390 ὁ δὲ [ Ἐρυσίχϑων “ἴϑων ἐχαλεῖτο, ὥς φησιν Ἡσί- 
οὗος διὰ τὸν λιμόν (Η68. Εὶ 8608), πτερὰ δὲ νῦν τὰ ἔσχατα 

4 55880 τοῦ ἀρότρου. |; 58" 

Ρ 1397 ὁ Φρὺξ δ᾽ ἀδελφῶν" περὶ τοῦ “Μίδου | λέγει, 

ὅστις πολλὰ μέρη χατέδραμε τῆς Θρᾷχης 5858 Ἰἤτοι ἐπόρ- 
ϑησεῖ 5.. οὗτος οὖν, φησὶ, τὸ αἷμα τῆς Κλεοπάτρας τέμω - 

ρούμεγνος 5558} τὴν τροφὸν | 584 τοῦ 8558 
10 γεχροτάγου 588) ΠΠίνωος πορ-] ἡγεμονεύοντος χαὶ ἐξάρχοντος 

ϑήσει τὴν Εὐρώπην. τοῦ ν 8-) τῶν νεχρῶν χαὶ διχάζοντος αὖ- 

χροτάγου δὲ 5 τοῦ τοὺς νε-Ἰτοὺς ἸΠίνωος πορϑήσει. 

χροὺς διχάζοντος καὶ ἐξάρχοντος αὐτῶν, ὡς χαὶ Ὅμηρος 
μαρτυρεῖ (λ ὅ08). 5859 

1ὅ 1401 ὃς δή ποτ᾽ ὅστις δήποτε ἸΠίδας ὑπὸ τοῦ ἀμ- 

φώδοντος καὶ ξίφους χατ᾿ ἐμὲ φϑέρσας καὶ χόψας τὰ 

κύφελλα καὶ τὰ ὦτα ἐξ ἄκρων τῶν λοβῶν χαλλυνεῖ» 
τὰς παρωτέδας ἢ χατὰ τοὺς λοιποὺς (ἰπΐν, 29) ὅστες τοῦ 

ἀμφώδοντος καὶ τοῦ ὄνου ] τεμὼν τὰ χύφελλα καλ- 
20 λυνεῖ παρωτέδας. ἀμφώδοντος" λέγονται Ϊ ἐν Φρυ- 
Ρ γίᾳ εἶναι β΄ λόφοι χαλούμενοι Ὄνου ὦτα | ἅπερ ὁ ἹΜΠίδας 
χρατήσας χαὶ τοὺς ἐν αὐτοῖς λῃστὰς ἀνελὼν ἤχουσεν ἔχειν 
ὦτα ὄνου. 5538: οἱ δέ φασιν ὅτε ἔχων ἀληϑῶς ὦτα ὄνου | 
ἀπέχοψεν αὐτά, ὅϑεν χαὶ ἐπιφέρει δατιταῖς τειτύσκων 5555 

αἱμοπώτῃσι φόβον 5 οἷον διὰ τὸ αἷμα καὶ τὰ τραύματα 
25 ἀποσοβῶν τὰς μυίας 55580, οἱ δέ φασιν ὅτι ὀξέως ἤκουσε καὶ 

διὰ τοῦτο ταύτην ἔσχε τὴν ὀνομασίαν᾽ λέγει γὰρ ᾿Αριστοτέλης 
τὸ νόὄνον τιολλὰ ἀχούειν (σοι. 8πη. Υ 781} 18). 5595} ἄλλοι δὲ λέ- 
γουσι διὰ τὰ πολλοὺς ὠταχουστὰς αὐτὸν ἔχειν (50. ΑΥ΄. ῬΙαί. 287). 

1408 δάπεταις | ταῖς μυίαις | παρὰ τὸ δάτιτειν", Τ 

80 1404) ᾧ λέγρα πόλις Θρᾷχης, ἣν Εὔδοξος μετὰ ταῦτα 
Παλλήνην φησὶ χληϑῆναι. --- “ϑύορ!ι. οὗ, 2701. 

Ῥ 1406 Θράμβος | ἀχρωτήριον | ἸΠαχεδονίας. ϑ΄θρ. 

θ κατέδραμε | ἐπόρϑησεν 83 8 Κλεοπάτρας δοηΐρτηδ ἱποχρ!οὶ- 
ἴατα 26 Αὐ᾽βίουθ!β ὑθβ πη πὶ ἱποθυΐζασῃ. δαθίοσθ πὸ δααϊζο βΒ0ἢ. 

ΡΙαί. Ἐρ 1ΠΠ 4080 56}. [λι0. 2823 

ΤΥΘΟΡτοπὶβ ΑἸθχδηᾶγα. Π. 2ὅ 
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1409 πολλῶν δ᾽" πολλοὶ, φησὶ, πόλεμοι ποτὲ μὲν ἐν 
σίᾳ, ποτὲ δὲ ἐν Εὐρώπῃ ἔσονται. "Κανδαῖος δὲ κχαὲ 
Πάμερτος ὃ |ἴάρης 1." 5558, 

1412 ἡπιμη ϑέως } ἡ ̓ΑΔ΄σία} "ἡ ᾿Δσία᾽ ᾿Δσίας γὰρ καὶ Ἰα- 
ἐξ Ιαπετοῦ γεννᾷ Ἐπιμηϑέα Π]πετοῦ Προμηϑεὺς (80210) χαὲ 
589 ᾿ἘἘπιμηϑεύς." 
ὅστις ἦν μετὰ τὸ ποιῆσαι τὸ χαχὸν φρόνιμος εἰς τὸ μετα- 

γοεῖν. 5359 

1418 Περσέως ἕνα" οἱ Πέρσαι ἐκ τοῦ Περσέως τοῦ 
Δανάης τὸ γένος ἔχουσι 5858 ἧς ὃ Ζεὺς ἐρασϑεὶς τὸν Περ- 

σέα ἐποίησεν (2118). 59 55 
1414 τῷ ϑάλασσα᾽ ὁ Ξέρξης | ἐκφοβῶν τοὺς Ἕλληνας] 

8505) ὅτε χατὰ τῶν ᾿4“ϑηναίων ἐστράτευε Τ| τὸν μὲν Ἕλλή- 
σποντον ἔχωσε | 5555} ἤτοι βατὴν γῆν ἐποίησε Τ' ] τὸν δὲ ϑω 
τὸ ὄρος (διαδχόψας ἐποίησε ϑάλασσαν Ὶ 5855, ὡς ὅ Ἡρόδοτος 
ἱστορεῖ (ΥἹ 22. 838). 56 χαὶ γῦν μὲν ταύτας τὰς ἱστορίας κατὰ 

τὰ τῶν λοιπῶν σχόλια γράψω, ὕστερον δὲ μετὰ τὸ εἰττεῖν 
Ἐζὰ Ἐ μιχρὰ ταῦτα πάντα τὰ περὶ τοῦ Ξέρξου σχολίδρια πᾶσαν 
τούτου τὴν ἱστορίαν πετλατυσμένως ἐρῶ. Ὑ' 

1416 πη δοῖς δὲ] ταῖς χώπαις . χαὶ Ὅμηρος ἀνερ- “ 
ρέπτουν τ᾿ ἅλα πηδῷ (ν 18). 5 

1411 οἶχοι αμέρσας᾽ οἶχοι τῆς ᾿ϑηνᾶς ἡ Ἐπ 
“αφρία δὲ χαὶ Μάμερσα ἡ [.4ϑηνᾶ 1]. τὸ ἑξῆς" οἱ δὲ 
οἶχοι τῆς ᾿Αϑηνᾶς σὺν τοῖς ὀβουνιο τείχεσι χαταχαέντες τὸν 

᾿Απόλλωνα αἰτιάσονται 588 5) χαὶ χαταϊμέμψονται | 58, διὰ 
τὸν χρησμόν ὡς ἀπατήσαντα αὐτούς 5558,. 

1418 σὺν χαλίνοις τειχέων᾽ ὅτε ὅ Ξέρξης ἐπὶ Ἕλ-: 

λάδα ἤρχετο, ἐχρήσϑη τοῖς ᾿4“ϑηναίοις τόδε τεῖχος Τριτο- 

ἴ ὅστις --- οἷ, δεῖ. Ῥιμα. Ρ γδ8 12 --- -Ἔλληνας 50}. Β 5 229 

1ὅ διακόψας --- ϑάλασσαν 5608. Α Ὁ 1Ὁ. οἷ, 508. ΤΏροοΥ. 11 10 ἑστορεῖ 

56}. Α(Ὦ 1.7 ᾿ 

8 ἡμκμάμερτος 8 4 ἀσίου 8 9. οἷον 883 14 ἐγεφύρωσε ἴῃ 

11{.. ὃ ἔκοψε γ2 οἵη. 83 Χ έἐχέρσωσε -- ϑάλασσαν ἵταρτη. τΤΘΟΘΒ ΟΥἿ5 

τῃοίουβ  Ηἰδυ. ΙΧ 801 τὸν Ἄϑων ϑαλάνεωώσαι - Ἑλλήσποντον γαέωσαβ 

Ἐπ5ι. ΠΡ 511 ἀποχερσῶσαε --- ἀπεϑαλάσσωσεν. Αρυὰ ΑἸΠ605. ΟΥΔΙΟΥΘΒ 

οὐ δρυᾶ Αγ βείδομι ᾳαδθ ἰθοιπίαν, ἸοηραΒ. Δ ΒΒ τϑοοάπηῦ ᾿ 18 σχολύ- 

δρια ὃ γ2 ᾿ 
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γενεῖ ξύλινον διδοῖ εὐρύοπα Ζεύς (ΠΒεγ. ΥὯΙΙ 141). οἱ 
δὲ τοῦτο χαχῶς ἐχλαβόμεγοι χατεσχεύασαν ἐν τῇ ἀχροπόλει 
ξύλιγον τεῖχος, ἐν ᾧ οἱ εὑρεϑέντες πάντες ἀνῃρέϑησαν ὑττὸ 

τῶν ἹΙερσῶν. Θεμιστοχλῆς δὲ τηγνιχαῦτα στρατηγῶν συνε- 
ὅ βούλευσεν αὐτοῖς τεῖχος ξύλινον τὸν χρησμὸν τὰς ναῦς αἰ- 

. γίττεσϑαι, διὸ πεισϑέντες χατεναυμάχησαν τὸν Πέρσην εἰς 

τὰς τριήρεις ἐμβάντες. ἡ δὲ ναυμαχία ἐγένετο ἐν Σαλαμῖνι 
5555, χραταία. 59 

1419 τὸν χρησμολέσχην᾽ φασὶν ὅτι ἐν τῷ τρίποδι 
10 χάος ἦν μέγα, ὅϑεν τὰ μαντεύματα ὡς ἐχ τοῦ “ιδου ἀνήρ- 

χοντο, ἅπερ ὃ ᾿πόλλων ἐσαφήνιζεν. 55554 
Ρ 1421 ἀμίχτῳ χαὶ | παμμιγεῖ! πολυμίχτῳ τουτέστιν ἐκ 
πολλῶν πόλεων συνηϑροισμένῳ. 59 

1422 χαρποτρόφος δρῦς" 
16 ὅλους ἐδήλωσε |. δίπλακα δὲ ] ἐπειδὴ διπιλὴν ἔχει ἡ βά- 

λανος τὴν σχέπην ͵. 8584 οἱ γὰρ ἀρχαῖοι πιᾶν δένδρον δρῦν 
ἐχάλουν. Τ' 

ἀγριάς τ᾽ ὀρειϑαλὴς" | βοτάνη ἡ ἀγον σειν ἐν τῷ ὄρει 
ϑαάλλουσα |. 5858 

20 1424 ἀναύρωνγ᾽ ἐστέον ὅτι 58) 56 ὑπερβολιχῶς εἶπεν ὡς 

πάντες οἱ ποταμοὶ ἐξηράγνϑησαν ἐχ τοῦ πλήϑους τῶν Περ- 
σῶν, ἀλλ᾽ ἢ μόνος ὁ ἐν τῇ ᾿Αττιχῇ Ἑλισσὸς χαὶ ἐν Θεσσαλίᾳ 
(ὁ) Ὀνόχων χαλούμενος, ὥς φησιν Ἡρόδοτος (ΥἹ Ὅ108. 196) 

55559 ἀποξηραγνϑῆναι ἔχαὶ᾽ ἐν τῇ «Τσίᾳ τὸν Ἰ]Παίανδρον.] ἄναυ- 
25 ρος δὲ χυρίως ὁ ἐν χειμῶνι δέων ποταμός. 

1426 ἐχύφελλα 5555, τὰ ὦτα εἶπεν ἀνωτέρω (1402), νῦν 
δὲ Τὶ | τὰ νέφη | διὰ τὸ κοῦφα εἶναι. λέγει 1 δὲ νῦν τὸ πλῆϑος 
τῶν βελῶν 1." 5858: τὰ χουφῶς ἐλαυνόμενα. “ἘΡΟ ἘΜ ὅ49:19 
ΕΛ 8022) παρὰ τὸ χύπτειν τοὺς τιτρωσχομένους. 58 

80 1421] Κίμμερός ϑ᾽" Κιμμέριοι ἔϑνος περὶ τὸν Ὠχεανὸν 

ζόφῳ χεχαλυμμένον (λ 15). ὃ δὲ νοῦς᾽ ὥσπερ ὃ σχοτασμὸς 

21 ποταμοὶ 50}. Νῖίο. 4 28 

22 ὃ" Θράκῃ ἐλισσὸς Τ' Ἀὶ Λισσὸς Ηργ. ΥἼΙ 108 καὲ ΟἿ, 8 καὶ 

ὁ Τ᾽ 28 οἰνόχων 8. ὀνώχων ἃ ὀνύχων γί ᾿Ξ Ὀνόχωνος Ἠρῖ. ὙΠ 196 

ὥς οἵη. γῖ ὩἩἩρόδοτος | καλλέίμαχος 88 ἡρόδοτος καὶ καλλέμαχος" ἡρόδοτος 
δέ φησι αὶ οοττῖσαβ εἷἰπο ΟΒΟΒποΙα, ΠΠ 829 24 "' Σκάμανδρον ἨρΥ. 
ὙΠ 48 

25} 

ἘΠ᾽ 15258 

Ἐ6 ὅθ8:59 
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τῶν Κιμμερίων ἀφανίζων τὸ φῶς σχότος ποιεῖ, οὕτως καὶ 

τὰ Περσιχὰ βέλη πιεμτιόμενα συγχρύψει τὸν ἥλιον. Τ' 
1429 “οχρῶν᾽ [ ὁ Ξέρξης | φησὶ, φοβηϑεὶς φεύξεται 

Ι ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον ἀνθϑήσας καὶ χρατήσας 5558) ὡς τὸ ἐν 
ὅ “οχροῖς ῥόδον ϑᾶττον μαραινόμενον δι᾿ ἀσϑένειαν. 58. 

1482 λυκοψέαν τὴν 1 ἐρημίαν | 558 μόσυνα δὲ φη- 
γότευχκτον λέγει] τὰς ναυμαχίας |᾽ εἰώϑασε γὰρ ἐν ταύ- 
ταις 5855: μηχανᾶσϑαι γχαὶ 58} ποιεῖν [ πύργους ξυλίνους . 
559 51 
τὸ ἑξῆς" μόσυνα φηγότευχ- 
τον ἄγχι παμφαλώμενος 
ὡς λυχοψέαν χνεφαέαν 
χόρη χαλχηλάτῳ χνώδον- 
τι χαὶ τὰ ἑξῆς. 5 οὕτως οὖν, 

φησὶ, φεύξεται ὅ Ξέρξης νι- 
χηϑεὶς ἐν Σαλαμῖνε ὡς χόρη 

ὅ δὲ νοῦς οὕτως" “ὋὋ Ξέρξης, 
φησὶ, νιχηϑεὶς ἐν Σαλαμῖνι 
φεύξεται χαὶ τῆς παλιμ- 

πλώτου φυγῆς γεύσεται 
ναῦν ἀναζητῶν χαὶ ψηλαφῶν, 
ὥσττερ χόρη ἀναζητεῖ σχότος 

ἐρημίας ὥστε χρυβῆναι ἐν αὐ- 
ἐν ἐρημίᾳ νύχτωρ ὑπό τινος τῷ, ὅταν ὑπό τινος ξιφηφόρου 

Ι ἐκφοβουμένη | 58 μετὰ ξίφου.5] ττολεμέου διώχηται. ἡ δὲ σύν- 
ταξις οὕτως᾽ αὖϑ᾽ις χαὶ εἰς τοὐπίσω π᾿ αλιμπελώτοιο γεύ- 

σεται φυγῆς ὁ Ξέρξης ἢ αὖϑις χαὶ πάλιν ἄγχει παμφα- 
λώμενος καὶ | περιβλέπων 1 χαὶ ψηλαφῶν μόσυνα φηγό- 
τευχτον ἤτοι ναῦν], οὕτω δὲ ψηλαφῶν ναῦν ὡς χόρη 
δεειματουμένη χαλκχηλάτῳ ξίφει" ἀπὸ χοινοῦ τὸ παμ- 
φαλᾶται χαὶ ψηλαφᾶται χαὶ ψηλαφᾷ λυκοψέαν χνεφαέαν. 
χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως, ἡ δὲ περὶ τοῦ Ξέρξου ἱστορία ὧδέ ἔχει 
πως" Ἱππίας ὁ Πεισιστράτου τύραννος ὧν ᾿“ϑηναίων ἐξέπεσε 
τῆς τυραννίδος. ἐλϑὼν οὖν παρὰ Πέρσας ἱχετεύει ΖΦ ἀρεῖον στρα- 
τεύειν χατ᾽ ᾿ϑηνῶν χαὶ ὃς πείϑεται, ὡς ᾿ἀριστείδης φησίν 
(Ρ8ῃ. 1275) [" “Ηρόδοτος δὲ γράφει ᾿“ϑηναίους ἀνατεεισϑέντας 
ὑτε ᾿Αρισταγόρου τοῦ Ηιλησίου (91) [ πορϑῆσαι. Σάρδεις 
οὔσας ὑπὸ Ζ4αρεῖον χαὶ ἑτέρας πόλεις [ ὃ χαὶ μαϑὼν ΖΙαρεῖος 
ἤρετο, τίνες οἱ ᾿ϑηναῖοι 1 καὶ ἀττέστειλε χατ᾽ αὐτῶν Παρδό- 
γιον μετὰ βαρείας δυνάμεως χαὶ στόλου ττολλοῦ. ] ναυαγήσαν- 

8 πύργους ξυλένους ἘΠ 82219 (65... οὗ. βαρτ. 1599 

ἴ τὴν ναῦν Τ' (πΠ οΥΡΟΒΙΟ 6 Ῥ βΒυτηρία) ἐν οτ. 88 ταύταις ] ταῖς 
ψναυσὲ Τ' ταῖς μάχαις 853 

Γ 

101.5.108. 

105 

ὙὟΙ 43 

ΙΝ - νι Υ ΝΝ δὺνω 5 χ᾽ ὦν ω.».. 

4 
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τος δὲ τούτου περὶ ᾿Αἄϑων ὡς δισμυρίους ἄνδρας ναυαγῆσαι 44---45 
καὶ τραυματισϑῆναι ὑπὸ Θραχῶν ἔχαὶ" αὐτὸν ἐτὸν ΠΠαρδόνιον"] 

παραλύει μὲν ὃ ΦΙαρεῖος τοῦτον τῆς ἀρχῆς" δευτέρῳ δὲ ἔτει 94 46. 48 

ἀπὸ τοῦδε ἔπεμψεν ᾿4ϑηναίοις ] σπυρίδα Τ γῆν χαὲὶ ὕδωρ 
αἰτῶν. [ οἱ δὲ τοὺς μὲν Περσῶν πρέσβεις εἰς φρέαρ ζῶντας ἘΝῚΙ 188 
βαλόντες ἄνωϑεν γῆν χαὶ λέϑων βολὰς πέμποντες τούτους ' 
χατέχωσαν, Ἰῦν δέ τινα Σάμιον ἑρμηνεύσαντα τοῖς .419η- μαρδα ρήλτυς 
γαίοις τὰ Πέρσου γράμματα | κατά τινας μὲν ἀνεῖλον  χατά Αὐῇἱδί. 1. 1. 

τινὰς δὲ ἄτιμον ἐποίησαν Τ' ὡς χαὶ ρϑμιον τὸν Ζελείτην ῬΙαῖ. Τποπι, 6 
10 

20 

80 

ἠτίμωσαν χρυσίον βαρβαριχὸν αὐτοῖς παρὰ τοῦ “΄αρξίου χο- 
μίσαντα πρεσβευόμενον. ἢ Κυρσίλον δὲ τῆς βουλῆς ἕνα 1 κατε- ἐμιβρ ἐϑρον 
λέϑωσαν | καὶ ἀνεῖλον ᾿4ϑηναῖοι, ὅτι γῆν χαὶ ὕδωρ συνεβού- (Ῥετι. ΧΥΤΙ 
λευς πέμπειν τῷ βαρβάρῳ αἱ δὲ τῶν ᾿ϑηναίων γυναῖχες 309 

τὴν γυναῖχα Κυρσίλου ὁμοίως χατελίϑωσαν ᾿! καὶ οἱ παῖδες 

τοὺς παῖδας αὐτοῦ Ὑ. τῷ αὐτῷ ἔτει ὀλυμπίαδε οα᾽ Τ' Ζ41.α- 
ρεῖος μετὰ τὸ ἐχστῆσαι Ἰ]αρδόνιον τῆς ἀρχῆς ἔπεμψε σπτάλιεν Ἠοτ. ΟἹ 94 

κατὰ ᾿Αττικῆς 4ἀτιν χαὶ ᾿Αρταφέργην ἀνεψιὸν αὐτοῦ | χ' νεῶν 9 
στόλῳ | χαὶ Νάξον εἷλον [ χαὶ Ἐρέτριαν Εὐβοίδος τεόλειν |. 96 101 

ἐν δὲ τῇ Δήλῳ Δ4άτις ἐϑυμέασε τῷ ᾿ΑΙἰπόλλωνι λιβανωτῷ τ᾽ 91 
τάλαντα. ἀποπλεύσαντες δὲ χαὶ περὶ ΠΠαραϑῶνα στρατο- 102 
πεδευσάμενοι, σὺν οἷς χαὶ ὃ τύραννος ἹἹπτίας 1 ΠΠιλτιάδου 108 
στρατηγοῦντος ᾿ϑηναίων ] χαὶ Στησιλέου ] πολεμαρχοῦντος 114 111 

δὲ Καλλιμάχου | χαὶ Κυγαιγείρου | χαὶ Πλαταιῶν συμμαχούν- "δοῖι. ΑΥἱδί, 

των αὐτοῖς α ἡττῶνται χαὶ πρὸς Ζ]αρεῖον ὑποστρέφου- δὰ ἰρας 1 
σιν ] ὅπερ ἀχηχοὼς κατὰ τῆς Ἑλλάδος ηὐτρετείζετο στρατεύ- οι. ΥἹ 116 
εἰν. ἐπὶ γ΄ οὖν ὅλους ἐνιαυτοὺς στόλον τὲ ηὐτρέπιζε χαὶ γπ1 

πεζὸν συνῆγε στρατόν τετάρτῳ δὲ ἔτει 4Φαρεῖος μὲν τεέλευ- 4 
τᾷ, Ξέρξης δὲ χαὶ τὴν βασιλείαν χαὶ τὸν πόλεμον διαδέχεται 
| Παρδονέου λέγοντος αὐτῷ πολεμεῖν ] ̓ Α΄ρταβάνου δὲ τοὐ- 5 9. 10 
γαντίον . ἦν οὖν ὁ πᾶς ἀριϑμὸς αὐτῷ τῆς στρατιᾶς ἀπό- "186. 186 
μαχός τε χαὶ μάχιμος μυριάδες φ' | πλοῖα δὲ βσξ' | υ' δ᾽ ἦσαν "89 "118 

τάλαντα ἡμερησία τροφὴ τῷ στρατῷ. ἢ στρατεύων οὖν χατὰ τῆς 322 
Ἑλλάδος ἠϑέλησε καινοτομῆσαι τὰς φύσεις᾽ Βουβάρης γὰρ χαὶ 

λ 
4 κυρσέ »γ2 σπυρίδα Ἠϊδι. 1 8ὅ8 πρέσβεις ϑεῦ. ὅ φρέαρ ---- ἰοτία586 

Β0ἢ). Ατὶϑί. Ῥδῃ. 1228 ἀθοθρίαβ βοιϊρβὶῦ. 14θπη Ηϊβί.1 88 8 δἰζθιθη κατὰ 

- Νγϑ οὕπῃ Αὐὐμιΐο οοηΐπαϊ 22 Στησιλέου γ.]. Ηρ. 81 ξ΄] Ἐκ ζ' 
» ΒΙΒ1 811 50}. Αθβοῇ. μ. 4181: Ὁ (171) 
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ὅδ] πεντάπηχυς ᾿Αρταχαῖος προπεμφϑέντες [ μετὰ πολλῶν 
μυριάδων Τ' τῆς ὀρυγῆς τοῦ "“ϑω ἐπεστάτουν | χαὶ διέχοτστον 
αὐτὸν χαὶ ἐθαλάττουν εἰς βάϑος ᾿ ἕτεροι δὲ γεφυροῦν ἐτπτέμ:- 
φϑησαν τὸν Ἑλλήσποντον περὶ Τραχεῖαν ἀχτὴν λεγομένην 

᾿μεταξὺ Σηστοῦ χαὶ ᾿Αβύδου. γεγονυίας δὲ τῆς γεφύρας || καὶ 
λυϑείσης ὑπὸ χειμῶνος σ΄ ῥάβδων πληγαῖς ἔτυψε τὸν 
“Ἑλλήσποντον καὶ β΄ ζεύγη δεσμῶν σιδηρῶν ἐκέλευσεν ἐμβα- 
λεῖν. εἰς τὸ πέλαγος ὡς δῆϑεν τὴν ϑάλασσαν οἷα δούλην 

δεσμῶν τοῖς χλοιοῖς). ἑτέρας δὲ β' γεφύρας ἀντὶ τῆς “προ- 
τέρας τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐποίησαν᾽ ναῦς πλαγίας χατὰ δοῦν 
ἔστησαν χαὶ ἐπλήρωσαν τὸ πέλαγος, ἄνωϑεν δὲ τῶν νηῶν 
σχοίνους ὑπτερμεγέϑεις εἵλχυσαν ἐξ ἑχατέρου μέρους τῆς γῆς, 

ἄνωϑεν δὲ τῶν σχοίνων δοχοὺς ὑπεστόρεσαν | χαὶ προσήλω- 
σαν Τ' εἶτα γῆν ἐπέβαλον ἐπὶ τοὺς δοχοὺς [ χαὶ ἐπέρρανον 

117 

88θ15 

39 

84 

ν᾽} 

Ἔ86 

ἐπτὶ τὴν γῆν φυλλάδα μυρσίνης χαὶ δάφνης Τ' ἑχατέρωϑεν 
δὲ τῆς γεφύρας ἦσαν ἕτεροι δοχοὶ περικλείοντες τὴν γέφυ- 
ραν] μήπως τις ὀλισϑήσας χαταπέσῃ. ττορὸς τὴν ϑάλασσαν. 
οὕτω μὲν αἱ γέφυραι γεγόνασι περὶ τὸν ᾿Ελλήσποντον 

᾿χαὶ λιϑίνην ἕδραν αὐτῷ ὑψηλὴν ἐχεῖ ἐποιήσαντο, ἐν 
20 ἧπερ ἐφιδρυνϑεὶς ὕστερον, ὅταν τταρεγεγόνει, τὸ στράτευμα 

ἔβλεττε 1. πρῶτον δὲ περὶ Κελαινὰς 1 πόλεις 1 τῆς Φρυγίας 
ἐλθὼν ξενίζεται σὺν παντὶ τῷ στρατεύματι παρὰ Πυϑίου 
τοῦ “υδοῦ, ὃς καὶ τῷ “4]αρείῳ πρὶν ἐδωρήσατο χρυσῆν ἀνὰ- 
δενδράδα χαὶ πλάτανον. χαὶ τῷ Ξέρξῃ “δὲ τότε "ἀργυ- 
οἰου ἐχαρίζετο β΄ τάλαντα καὶ υ' μυριάδας 4΄αρεικοῦ χρυ- 
σίου νομίσματος χιλιάσιν ὀλίγαις ἀπολειπομένας. ὧν οὐδὲν 
ὁ Ξέρξης λαβὼν, ἀλλὰ τὴν προαίρεσιν ἀσπασάμενος καὶ τὸ 
λεῖττον μᾶλλον τῶν μυριάδων ἀποτυληρώσας ἔμελλε πρὸς τὰ 

τοῦ ᾿Ελλησπόντου μέρη πορεύεσϑαι διὰ Φρυγίας χαὶ «Τυδέας. 
80 Ι περί τινα δὲ τόπον ἰδὼν τελάτανον ὡραίαν χαϑ’ Ἥρόδοτον 

(381) ἐχρύσωσεν αὐτὴν διὰ τὸ χάλλος αὐτῆς, χατὰ δὲ ἑτέρους 

τινὰς (Α6]. ΝῊ 1Ι|14) χατὰ μεσημβρίαν χαϑεσϑεὶς ὑπ᾽ αὐτὴν 
τὸ ϑάλπος ἐξέφυγε [ πορευομένου δὲ αὐτοῦ προσωτέρω ἐπίι- 
χυψάντων τῶν ἵππων πιεῖν ἀπεξηράνϑη ὁ Παίανδρος | ὡς 

44 

21 

ἜΨῚΙ 48. 

Ἐ1ΩῚ 

1 ᾿Αρταχαῖος ν. 1. Ἦθρι. 4 Τραχεῖαν ν. 1. οι. 1 ζεύγη βοῶν 

ὃ »8 10 πλαγίας Ἠϊδ. 1 894 14. ἔρραινον γῶ οἵ, Ἠϊδί. Ἱ 908 5οῇ. 
Ἃ 680}... 1]. 4194 20 ὅτε ὁ 82 κατὰ | περὲ 11 84 Χ Σκάμανδρος. 
Ὠαρβὶῦ 6 ΥΙἜ 26 οἵ, Ηϊβι. 1 988 

“αἰ δια αννΝ, ἐν ἐκ τ υ᾿ 



1 

1 

20 
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χαὶ ὃ Πηνειὸς περὶ Θεσσαλίαν ὕστερον | χαὶ ἐν ᾿ϑήγναις "ἢ ὅ Ἐ10Β βαργν, 8872: 
Ἰλισσὸς ἢ χαὶ ἕτεροι]. πεφρϑαχότος δὲ αὐτοῦ περὶ τὸν “Ἑλλή- 31 
σήήοντον ἔχλειψις ἡλίου ] καὶ σημεῖα ἐγένετο ἕτερα" ὅμως ζ΄ ὅϊ. 6 
ἡμέραις χαὶ νυξὶν ὃ στρατὸς ἀπεριχόπως τὰς γεφύρας ἐπεραι- 
οὔτο [ τέλος ἐφ᾽ ἅρματος χαὶ αὐτὸς διαπεραιοῦται ]. ἐρχομέ- δῦ 

γου δὲ πρὸς τὴν ᾿Αττιχὴν ᾿4“ϑηναίοις ἐδόϑη χρησμὸς οὗτος 141 
τεῖχος---ὑττοχωρεῖν. χαὶ ἕτερα τοιαῦτα. τοῦτο γοῦν ἀχού- 

σαντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ] γυναῖχας μὲν χαὶ παῖδας καὶ γέροντας ὙΠῚ 41 
περὶ Τροιζῆνα ἐξέϑεντο Ἰ πύργους δὲ ποιήσαντες ξυλίνους Τ' 551--ῦ8 
ἐν ταῖς “ϑήναις εἴασαν μετά τινων, οὗς ὕστερον οἱ Πέρσαι 
σὺν τοῖς πύργοις χατέχαυσαν. 1 οἱ δὲ ᾿ϑηναῖοι περὶ Σαλα- 42 
μῖνα εἶχον τὸν στόλον 1 ὅπου ὕστερον χαὶ τοὺς βαρβάρους Ἐλ4 
χατεγαυμάχησαν σο΄ ἅπαντα τὰ τῶν συμμάχων χαὶ αὐτῶν 
ἔχοντες τύλοῖα. ἢ ὁ δὲ Ξέρξης περὶ τὸ “Αἰγάλεων ὄρος ἀντιχρὺ 90 

τῆς Σαλαμῖνος χείμενον ἰ ἐπὶ ϑρόνου λαμπρῶς." ἐκάϑητο Ῥιαι. Τποια, 18 
βλέπων τὴν ναυμαχίαν. ἡττηϑέντων δὲ τῶν αὐτοῦ τῇ ναυ- 
μαχίᾳ } πεζῇ πολεμῆσαι ἠθέλησεϊ Τ [ καὶ ἐχ τῆς τῶν Περσι- 5Ππον. ὙἿ226 
χῶν βελῶν ἐπαφέσεως ἐχρύβη ὁ ἥλιος. τότε τοῦτο μαϑών 

τις τῶν “Ελληνιχῶν. στρατηγῶν εἶπε τοῖς στρατιώταις | ἀριστο- Ῥαι, ΑΡ. 20. 
ποιήσαϑε, ἄνδρες, ἵνα παρ᾽ “4δῃ δειττνήσωμεν μαχόμενοι Ἰ. δ, 
ϑαρρεῖτε δὲ" οὐ μὲν ὑπὸ ϑάλπος ἡλίου, ὑτεὸ σχιὰν δὲ βελῶν 

πολεμήσομεν. [ Ξέρξου δὲ μετὰ παντὸς τοῦ στρατοῦ ἐρχομένου Ἠδν.ΥΠ175. 91: 

““εωνίδης ὃ Σπαρτιάτης μετὰ τ΄ τὰς περὶ ᾿Αρτεμίσιον σζέαρό- 

δους χατείληφε χαὶ ἀντιταξάμενος πρὸς αὐτὸν πολλοὺς μὲν 

ἀνεῖλε χαὶ β΄ ἀδελφοὺς τοῦ Ξέρξου, τοσοῦτον δὲ ἀντέστη 
γενγαίως μάχόμενος 1] ὡς χαὶ τὸν Ξέρξην ἀποβῆναι τοῦ 5615 

ἵππου χαὶ πεζῇ μάχεσθαι}. τέλος συμπατήσαντες αὐτόν 994 

τε τὸν “εωνίδην χαὶ τοὺς τ' διῆλθον διὰ τῶν σχηνωμάτων 
αὐτῶν, λαβόντες δὲ χαὶ τὴν κεφαλὴν “«Ιεωνίδου  ἀνεσταύρω- 
ὅαν. } τέλος ἐδὼν ἑαυτὸν ὃ Ξέρξης ἔτι παρὰ τῶν ᾿ϑηναίων 
χαὶ τῶν λοιπῶν ““αχεδαιμονίων χαχούμενον Τ' προσέτι δὲ ὙΠΠ 110 
ἀχούων “ὅτι  χαὶ τὴν γέφυραν λύειν μέλλουσιν οἱ “Ἕλληνες 
! τὸν Παρδόνιον ἀφεὶς πολεμεῖν [ μέρος τε λαβὼν τοῦ ἑἕαυ- 118 115 
τοῦ στρατεύματος ὑπεχώρει χαὶ τούτων δὲ οἱ πλείους περὶ 

1 οοηΐαα!ς ἘΗΙάογαπι 127 οὐπὶ Ῥρηθο 128 ἰζοσαῦ Ηἰβι. 1.1. 2. ἐλισ- 

σὸς ἴθ. Ηϊδϑύ. 1. 1. 18 σοα' ὃ ν2 σοδ' γί πάντα 11 16 ογάϊποπι 

Ῥτοθοσαπι οοηΐααϊ 88 μέρος τε] αὐτὸς δὲ μέρος ΠῚ 
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τὴν πάροδον χειμῶνι καὶ λιμῷ διαφϑείρονται 1 αὐτὸς δὲ 
ἀπὸ “Στρυμόνος νηὶ Φοινίσσῃ ἐμβὰς καὶ δεινῇ τριχυμίᾳ πέερι- 
πεσὼν ὡς χαὶ πολλοὺς ἀποπηδῆσαι τῆς νεὼς εἰς τὴν 

ϑάλασδαν χάριν τῆς σωτηρίας αὐτὸς μόλις εἰς τὴν πατρίδα 

δυστυχῶς ὑποστρέφει). χαὶ τὸν Παρδόνιον δὲ χαὶ τοὺς σὺν 
αὐτῷ Πέρσας οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀνεῖλον | χαὶ Π]Πασίστιον τὸν χρυ- 
σοῦν λεπιδωτὸν ϑώραχα ἔχοντα, δι᾿ ὃν ἀνῃρημένον χαὶ με- 
γάλη μάχῃ ἐγένετο. χαὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ξέρξης δὲ πρὸ 
τοῦ ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα μετὰ τοιαύτην ἧτταν 
ἐν Σάρδεσι παραγεγονὼς εἰς ἔρωτα τῆς Π]ασίστιδος ἐμττέ- 
σπτωχὲ γυγαιχὸς | χαὶ ταύτῃ συνῆν καὶ συνέχαιρεν [ ὥστιερ νε- 

γιχηχώς, ὃ πᾶσαν ἀπολωλεχὼς τὴν Περσίδα, οἷα χαὶ πάντες 
οἱ ἡττημένοι χαταπράττονται. τέλος ἐλθὼν εἰς τὴν πατρέδα 
τὸ πένϑος αὐτοῦ παρεσήμηνεν. 

1481 δειναῖσιν ταῖς δειναῖς 555506} ἀχταῖς δηλονότι 
[ τῆς ϑαλάσσης, παρὰ 5580 ταῖς ἀρχαῖς τοῦ ὕδατος [. 5585855 

πάλας ἰ παλαίστρας ] γράφεται δὲ χαὶ πόλας τοὺς φυγά- 

δας" γράφεται καὶ πέλας γαίης. 5 

1488 βουστρόφοις χϑονὸς ἀντὶ τοῦ τοῖς πεδίοις, ἀττὸ 
τῆς τῶν βοῶν ἀρόσεως ἤτοι ] τοῖς ἀρουμένοις ὑπὸ βοῶν ]. 558 50 

1489 ἕως ἂν αἴϑων" | ἕως ἂν ὃ Παχεδὼν ᾿Αλέξαν- 
ὄρος [ ἐλθὼν [ καταπαύσῃ τὸν πόλεμον | χυριεύσας χαὶ μο- 
γαρχήσας. ἡ δὲ ᾿Ολυμπιὰς ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἰς Πύρρον τὸν 
᾿Αχιλλέως χαὶ Ἕλενον τὸν Πριάμου “τὸ γένος τὸ ἀνέχαϑεν 
ἀνέφερεν ἢ, ὥς φησι Θεόπομπος χαὶ Πύρανδρος (ἨἫΘῚ 817. 
ΤΥ 4860). ἀναφέρεται δὲ ὁ Πύρρος ] εἰς «ἰαχόν ] ὃ δὲ Ἕλενος 
Ι εἰς Δάρδανον |. 55559 

118 

ἜΠΧ 68 

22 

108 

1441 διὰ τὸ τὴν μητέρα αὐτοῦ Ἠπειρῶτιν εἶναι 5858, 
Θεσπρωτὸς 58") λέγεται 55. «Χαλάστρα δὲ 58554 ὡς Κανά- 

12 πατρίδα α Ἱ πόλας οἵ, 31θ56 20 ταῖς ἀρουμέναις 8 τῆς 
ἀρουμένης ἃ 25 Πύρρανδρος Μιιοῖϊ. 28 διὰ --- Οτη. γ2 29 ᾿ομητηϑ 

χαλαδραῖος ργδογηϊτ(απὶ αὖ »]1 --- δηλοῖ οτη. γ2 χαλαστρα 8 κανάστρα 83 χα- 

᾽ 
λάδρα α γἱ χαλάδρα Ὁ σϑπυπΐπαπι ἸΘοοηθπι Δ] απαπᾶο (απίο Ῥὴ Αἰ ααΐβ 

ἐκ γ 
οομϊθοΐατα 6 1444 ἀποία ΘΧΡΘΙΘ δὶ χαλαστραῖος; Ὠἷπο χαλαστραῖος Ῥ χαλα- 
δραῖος οὐπῃ τ. 1. οοαά. 1ΠΠ ΑἸοχϑηᾶγδθ ὡς Κανάστρα Ογη. γῖ ἡ αὖ 
Κανάστρα οἷ. ν. 1. Τιᾶὰχ. 508. ΑΡ. Ρ. 38θ6 (ΕΝ 4885) 

δου υλιδε., «ἀούοΣ 
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στρα 5. (ἔστι δὲ χαὶ πόλις χαὶ λίμνη {τῇ πόλει ὁμώνυμος) 
Μακεδονίας, ἀφ᾽ ὧν ὅλην τὴν ἸΠαχεδονίαν δηλοῖ. 5555. Χα- 
λάστρα᾽ --- ἔστι χαὶ λίμνη τῇ πόλει ὁμώνυμος --- ἔστι δὲ 
χαὶ πόλις... ὡς ἀπὸ... Χαλαστραῖος. “ϑίορῃ. χαὶ Κανα- 
στραῖος" γρ. χαὶ Χαλαδραῖος" χαὶ γὰρ παραχατιών 
φησι Χαλάδρης λύκον (1444). 5! 

1442 πρηνῆ ϑ᾽ ὅὁμαίμων᾽ ὁμαίμων τῶν Περσῶν, 
παρόσον ἀμφότεροι 8858, ὅ τε ᾿Αλέξανδρος χαὶ ὃ Ξέρξης 54 
ἀπὸ Περσέως 55584 

ὅ γὰρ ᾿Αλέξανδρος 55550 χαὶ! εἶχον τὸ γένος. [ Περσέως γὰρ Δρ. ὈΪΌ1. 1149 
ὃ Ξέρξης 5 ἀπὸ Ἣραχλέος τοῦ ᾿᾿4λχαῖος Ἠλεχτρύων καὶ Σϑέ- 
Περσείδου 588 58 νελος ] Ἠλεχτρύωνος ᾿Αλχμήνη | δ8 

ἘξξῈ “λχμήνης δὲ Ἡραχλῆς ] 61 
ὃ δὲ ᾿“λέξανδρος ἀφ᾽ Ἥρα- 5αρν. 258:: 
χλέος χαὶ Νεοπτολέμου κατῆγε 
τὸ γένος | 

οἱ δὲ Πέρσαι ἀπὸ Περσέως 5855 51 80, 

1448 ᾿ἀργεέων πρόμους" γράφεται χαὶ ᾿Αχκταίων 
5855) πρόμους ᾿Αργεῖοι καὶ Ὑ ᾿Αχταῖοι δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι. ἀπῴ- 
χησαν δὲ μετὰ τῆς ΠΠηδείας εἰς Πέρσας τινὲς τῶν ᾿ϑηναίων. 
νῦν οὖν ᾿4“ϑηναίους λέγει τοὺς Πέρσας διὰ τὴν ἀποιχίαν. ἀναγ- 
χασει δέ, φησὶ, τοὺς Περσῶν ἡγεμόνας φοβηϑέντας χολαχεῦ- 

1 καὶ λέμνη οἵα. γῖ λεκὴν 888 οἵ, ΒΈΘΡΗ. 2 ἧς Τ᾽ 8 ἔστι δὲ 
τπὰ8 864. "8 - πόλις δα ᾿ογᾶπι ὑγϑηβουϊρβουαΐῖ βομ θη ΑἸΘΧδηαγ86, 
Οατη δία 856 ΔΡΌΤΘ νἱαϊῦ: καὶ πόλιες Ἰρὶταν οχραηχὶῦ (ν. ΜΙ ϑῖη.) ρυίτηδ αὖ- 

ΘΌΠΟῸΘ ΒΘαΠ ΘΗ  Οτ15 ΔρίδτυτΙΙΒ 4 86. ἱπά. 80, ἱπᾶᾷ. Μεῖη. σνοϊαϊξ 
κν 
χαλαστραῖος Καναστραῖος ἴαϊῦ οὕχτη ΒΟΠΟΙοη 392.9 50 ἱποίρθγοῦ χα- 

λάστρα δὲ ὡς κανάστρα καὶ χαλαστραῖος ὡς καναστραῖοθ: ααϊθαδ τη δ 85 
καναστραῖος (Υ. ΒΌΡΓ. ΒΕ) ἰῃ ΑἸοχαπᾶταθ νου ᾿ἰπγαβὶῦ καραστραῖος 1 (καλνα- 

χ λ κνστ 
στραῖος Β 1. 6. καναστραῖος 6 ῬῚ χαλαδραῖος Π Ρ »ο. δηΐθ καὶ Καὶ, ν] οτη. γ2 

οὔ ΟΙΏΠΘ ΠΟ ΒΟΠΟΙ]ΙΟΗ --- λύκον φῬοβῦ 89291 6 ὁπ. ὃ ὕὅ ἈΙαλαδραῖος 
θ Χ͵αλάδρης ἷ πρὶν ἢ 8 οἷὦὁ Ῥ 8 ὁ Ξέρξης 1 οἱ πέρσαι ὁ 11 οἱ --- 

ΟἿη. ὁ » ὁμαίμων τῶν Περσῶν" ὃ χἂρ ᾿Αλέξανδρος ἀπὸ Ἣ ρακλέος τοῦ 
Περσεέδου, οἱ δὲ Πέρσαε ἀπὸ Περσέως. (ἢ ὁκαίμων» ὁ ἀδελφὸς (Ρ) ὁ 
Ξέρξης, παρόσον ἀμφότεροι ὅ τε ᾿Αλέξανδρος καὶ ὅ Ξέρξης ἀπὸ Περσέως 

18 γρ. καὶ [ἢ Τ 
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σαι αὐτὸν χαὶ ὑποταγῆναι 5558. ἐχαὶ σχῆπτρα ὀρέξαι χαὶ 
δοῦναι αὐτῷ τῆς οὐλφριλήφανιν ἡ Π : ᾿ 

φησὶ, μετὰ τ΄ 
γενεὰς ἀντὶ τοῦ ἐχ πρλλαῦ συγγενὴς. 5558. χαὶ. φέλος αὐλῶν 

ὅ γομισϑήσεται. Τ' 

(Ὁ) λέγει δὲ τὸν [ Ταρττιίνιον ]. 558] ὃ δὲ λόγος πέρ Ταρπινίου τοῦ 
“Ῥωμαίου: 

οὗτος γὰρ ἀπὸ “Ῥωμύλου 5555. ὡς φλυαροῦσιν οἱ τὰ “υχό- 
φρογος πρὸ ἡμῶν σχολιάσαντες Τ' ἕχτος ἐστὶν 5558 : 

10 οὕτως 5 ἐς ἐγὼ δὲ πρῶτον γινώσχω 'Ῥω- ῬΟὺ 

μύλον, εἶτα Νοῦμαν, Τοῦλλον 
᾿Οστίλιον τρίτον, τέταρτον 
ΙΠάρχον ἴδίγχον, ττέμτετον Ταρ- 
χύγιον -- οὐ Ταρπείνιον --, ἕχτον 

15 Τούλλιον, εἶτα Ταρχύνιον τᾶδ 

Ὑπερήφανον, εἶτα Βροῦτον χα 
ἑτέρους. ἐχεῖνοι δέ φασι 

“Ῥωμύλος 553 ἸΠύαλοςβ. Πομπή- Ῥωμύλος, εἶτα Πομπήιος “ίος, 
ἐος ᾿Ιάλιος. Ὀστίνιος. 4γγυς τρίτος Ὀστίνιος άπυς, τέταρ- 

20ὺ Πάρχος. Καρπίνιος Πρίσκος. τος Πάρχος Καρπίνιος, πέμ- 

“Ερπείνιος ἀέγερς Ταρπίνι-[πτος Πρίσχος Ὀρπίνιος, βάνει: ; 

ος. 588. Τούλλιος Ταρτείνεος" 

ἕχαστος γὰρ αὐτῶν δυσὶ χαὶ τελείοσι ἐχρῶντο τοῖς ὀνόμασιν. 
ἕχεος οὖν ὃ Ταρττίνιος ἀπὸ Ῥωμύλου 5555. 

25 ὁ δὲ “Ῥωμύλος, ὥς φασιν, Αἰ- φασὶ δὲ χαὶ τὸν Ῥωμύλον Ρ 
ἵ γε ἦν υἱός. 555 γείου υἱόν" χαὶ διὰ τοῦτο ἕχτον 
συγγενῆ τοῦτον νομίζουσι τῆς Κασάνδρας, χαχῶς. ἐγὼ δὲ 
ἑνδέχατον γινώσχων ἢ δωδέχατον τὸν Ῥωμύλον ἀπ᾽ «Αἰνείου 
οὐχ οὕτω φημὶ ὡς ἐχεῖνοι, ἀλλ᾽ οὕτωξ ὅτι μετὰ ς΄ γενεὰς 

80 ᾿Δλεξάνδρου τοῦ αχεδόνος 

ἄλλως. Ῥωμαῖοι χαὶ ]αχεδό- [᾿4λεξάνδρῳ τινὶ ἑτέρῳ Παχε- " 
γὲς ἔσχον μετ᾽ ἀλλήλων πόλε-] δόνι ὃ ἐμὸς ] συγγενὴς [ Ταρτοί- Ξαρν. 4 39 
μον καὶ πολλάκις. γιος πολεμήσει. “Ῥωμαῖοι γὰρ ᾿ 

χαὶ αχεδόνες πολλὰ 

ἐμ 

110 γνοῦμον α 19 λέος 88 ποτηΐηδ ῬαΥ πὶ ΟΟΥΓΙΡία τϑοορ δ ̓πίου- ᾿ 

ῬοΟΒΙ ΠΟ θὰ8 ἄτυς 58 190 ἄμπυς ὃ γὩ αἴπυς "ν.- 21 ἐούλεος 83 
28 τοῖς ΟἿ. 89 : ᾿ 
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χαὶ ἐν χέρσῳ χαὶ ἐν ϑαλάσσῃ ἐπολέμησαν. ὕστερον μέντοι 
συνέβη χρατηϑῆναι τὸν τῶν Ρωμαίων στρατηγὸν ὑπὸ Παχε- 
δόνων ζῶντα χαὶ πάλιν 5555} τὸν τῶν Παχεδόνων ἡγεμόνα 
τὸν ὕστερον Τ᾿ “λέξανδρόν τινα συγγενῆ ᾿“4λεξάνδρου ἀναι- 

8 ρεϑῆναι ὑπὸ Ῥωμαίων. χαὶ τοῦ σώματος αὐτοῦ χρατουμένου 
ἠμείψαντο χαὶ οἱ μὲν Ῥωμαῖοι ἀπέδοντο τὸν νεγρὸν 8558 τοῦ 
᾿“λεξανδρου 95) οἱ δὲ Ἰαχεδόνες τὸν στρατηγὸν τῶν Ῥω- 
μαέων. χαὶ 5859 54 
ἐχ τούτου ἐγένετο εἰρήνη. 8555 οὕτως εἰρήνευσαν.. 

"10 ἄλλως. ᾧ δὴ μεϑ' ἕχτην γενεὰν" ὅ Ταρπίνιος συμβαλὼν 
τῷ στρατῷ τοῦ ᾿Δλεξανδρου 84 ἀπὸ πρώτης ὥρας ἕως ἕχτης 
ἐπολέμει μόνος τῷ ᾿4λεξάνδρου 86 “λαφἤ. τοῦτο ἰδὼν ὃ ᾿41λέ- 
ξανδρος φίλον αὐτοῦ αὐτὸν ἐποίησε χαὶ λείαν αὐτῷ τειολλὴν 
ἐδωρήσατο διὰ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. 53 

1ὅ 1452) δυσπλήτιδας" {δασπλήτιδεο) νάπαι εἰσὶν αἱ 
ΤΡ| παραϑαλάσσιαι πέτραι ] αἱ ἐν τῷ αἰγιαλῷ ὑπὸ τῶν κυμά- 

των (ἄγαν σππληττόμεναι 1 δυσπλήτιδες δὲ αἱ δυσχόλως 

ποληττόμεναι. 5. δαστιλήτιδες δὲ αἱ χατατιληχτικαί. Τ' ἤβοι. ο 284 
1404 πέστιν γὰρ ἡμῶν" ἀπὸ χοινοῦ 5555) τὸ ἐγχρί- 

20 σας᾽ τὸ δὲ ἐξῆς ἐν 5 ψευδηγόροις φήμαις τοὺς λόγους 

ἜΡ χαὶ τὴν ἐψευδῇ φρόνησιν τῶν μαντευμάτων 588. ἐγχρίσας 
δ δι: φήμην γὰρ διήγειρεν ἰ ὃ ᾿ΑἌἽπόλλων | ὅτε Κασσάνδρα οὐχ 

- ἔστε μάντις, ἀλλὰ μαινομένη μάτην λαλεῖ. 855 55 “Μεψιεὺς 
ὃ δεινὰ χαὶ χεχαλυμμένα λέγων, ἀπττὸ μεταφορᾶς τοῦ λέπους. 55 

Ε.- . 26 1451 λέχτρων στερηϑεὶς" βουληϑέντος γὰρ .ΑἸπόλλω- 
ὲ Ῥγος συγγενέσϑαι τῇ Κασσάνδρᾳ αὕτη οὐχ ἔδωγχεν ἑαυτήν, διὸ 

μηνίων 58556 ὃ ᾿Τ“πόλλων 85 παρεσχεύασεν ἵνα, ὅταν μαγτεύ- 
ς΄ ηται, μηδεὶς αὐτῇ προσέχῃ 5558 μηδὲ πιστεύηται. 5 ἐρρήϑη 

ἐν τῇ ἀρχῇ (ὕ29). Τ' 

80 1400 χελιδόνα] ἑαυτὴν λέγει ἡ Κασσάνδρα 5 φοι- 
βόληπεον δὲ τὴν μαντιχήν. Τ' 

1402 εἱρχτῆς ] τοῦ παρϑενῶνος ᾿. 585 

1ὅ οἵ, 50ἢῃ. ο 284 

2 κρατηϑέντα 8 4 τινα οἵη. 7 ᾿Αλεξάνδρου ] τοῦ πρώην α τοῦ 

πρώτου ὃ ογι. ὁ 10 ἄλλως ---- 14 αὐτοῦ οτι. ὁ 11- στρατηγῶ ὃ 
26 οὐκ --- ἑαυτὴν | ἐξέφυγεν 83 85 
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Ῥ 1408 Σειρῆνος" ἑαυτὴν εἶπε σειρῆνα διὰ τὸ τὰ μέλ- 
λοντα προειπεῖν | 5855 ἢ διὰ τὴν ἡδύτητα τοῦ λόγου, ἐπειδὴ 
χαὶ αἱ σειρῆνες ϑελχτιχαὶ ἦσαν (2196) 5556, ἐστέναζε ϑελ-: 
χτιχὸν χαὶ λιγυρὸν ὥσπερ αἱ ϑρυλλούμεναι σειρῆνες. ἔστι δὲ 

ὅ ἔχαὶ ζωύφιον ὅμοιον μελέσσῃ λεγόμενον σειρήν (2194). Τ' 
1404 Κλάρος δὲ | τόπος Κο-᾿μεμα λλὼν βάχχη ἢ τιτροφῆ- 

λοφῶνος ] μιμαλὼν δὲ | ἡ τις ἡ τὸν ᾿“πόλλωνα ταῖς μαν- 
βάχχη 1 διὰ τὸ μανιῶδες χαὶ  τείαις μιμουμένη. Κλάρος δὲ ᾿ 
ἐνθουσιῶδες. 5853 ] ὄρος 1 καὶ πόλις ᾿“'΄σίας περὲ ἰπῖν. 55 

ῖτ0ὺ Κολοφῶνα | ἀφ᾽ οὗ χαὶ Κλάριος ὃ ᾿ΑἌπόλλων !. ἱπῆγ. 19. 
1404 χόπιες ὅ ῥήτωρ παρὰ τὸ χόπτειν τοὺς λόγους ἢ Ε, 

(δ) ὅδ | ἔμπειρος [. 55558᾽. Πελάγχραιρα δὲ ἡ σίβυλλα παρὰ τὸ με- 
λαίγνειν τὴν φράσιν χαὶ τοὺς χρησμούς. 5858386 μελαγχραέρας 
ὃ μελαίνων καὶ ϑολῶν τὴν χραῖραν χαὶ τὴν κεφαλὴν ἤγουν τὸν 

τι γοῦν ἐν δεινοῖς λόγοις. Τ' ἷ 

ῬΡ 14θὅ Νησὼ δὲ | μήτηρ σι-} "τὴν σίβυλλαν λέγει Ἰὐῤκθνόνον 
βύλλης [. 588 Νησοῦς ἢ. 

Κλάρου δὲ 855 [καὶ] 55 μιμαλὼν] ἡ βάχχη 1 Κλάρος 
δὲ ] Κολοφῶνος τόπος ἀφ᾽ οὗ χαὶ Κλάριος ὃ ᾿ΑἽπόλλων. 

20 εἰκάζει οὖν τὴν Κασσάνδραν βάχχῃ 858 τῇ ἐν Κλάρῳ χαὶ τῆς 
σιβύλλης 1 ἐπιστήμονε [5 χαὶ | τῇ Σρφιγγέ 1. 588 Ἶ 

ἡ δὲ Σφίγξ 58 ὥς φησιν Εὐρι-] Φέκειον τέρας ἡ Σφρίγξ. 

80 

σείδης 5538 τέρας (ῬΠοαη. 800) 

ἦν τὰ ἄνω ἔχον παρϑένου χαὶ 
τὰ μέσα λέοντος, πόδας χαὶ 
ὄνυχας γρυπός, πτέρυγας ἀε- 

τοῦ [διέτριβε δὲ περὶ τὸ Φί- 
κίον ὄρος | ὅ ἐστι πλησίον τῶν 
Βοιωτίων Θηβῶν |. 558 

Κλάρου μιμαλὼν" 

ἐχάϑητο δὲ ἡ Σφὶγξ περὶ Θη- 
βῶν ὄρος, ὃ ἀπ᾿ αὐτῆς Φίχειον 

ἐχλήϑη. [ εἰχαζει δὲ τὴν Κασ- 5αγγ.»ο. 1 

σάνδραν βάχχῃ τῇ ἐκ Κλάρου 
χαὶ τῆς σιβύλλης ἐπιστήμονε 

χαὶ τῇ Σφιγγὶ διὰ τὸ 1 συν- 897:0 Ε 
ἐστραμμένα λέγειν χαὶ σχο- 
τειν ]. 

λογιζομένη παρὰ πάντων ἢ ἡ 
βάχχη εἶναι ἡ ἐπὶ τοῦ Κλάρου --- Κολοφῶνζος» δέ τις (λόφος) 

6 Κλάρος --- 56}. ΝΊο, Θ΄ 81 (Κολοφῶνος Θχοίαϊς οἵ, 10. 958 βοῇ. ΑΡ. 
8284) 8 βάκχη --- οἷ. ἘΜ ὅ8843 

θ Κλάρος -- ἐνθουσιῶδες 9 Ῥοβύ παρϑενῶνος 8935 Βοτρία, πο ἰη- 
Βοῦϊ [18 χλάρος 20 τῇ --- καὶ 21 εἰκάζεε δὲ 53 82 (λόφοο εἴ. 9Ὁ 



1ὅ 

20 

2ὅ 

Βοιωτίων Θηβῶν ὄρει προσχαϑη μένη. 5 

ΣΧΟΛΙΑ 891 

ὅ Κλάρος, ἐν ᾧ μάντις ἦν τις ἐγχαϑημένη --- ἢ ἡ λάλος σί- 
βυλλα ἡ ϑυγάτηρ Νησοῦς ἢ ἡ Σρφὶγξ ἡ ἐν τῷ Φιχίῳ τῶν 

Φίκιον τέρας ἡ 
Σφίγξ'᾽ καὶ αὕτη γὰρ αἰνιγματωδῶς διελέγετο ὥσπερ καὶ ἡ 
σίβυλλα καὶ ἡ Κασάνδρα χαὶ αἱ βάχχαι. χαὶ ἀνωτέρω δὲ ταῦτα 
παρεβάλετο λέγων Σφιγγὸς χελαινῆς γῆρυν ἐχμιμου- 
μένη (1). ἔστι δὲ τὸ αἴνιγμα τῆς Σφιγγὸς 558 χαϑὼς 

προείρηται (112})5 χαὶ δίπουν ἐπὶ γῆς χαὶ τρίπουν χαὶ τε- 
τράπουν. 55 

1400 ἑλιχτὰ τὰ ] συνεστραμμένα | χαὶ σχοτεινὰ διὰ τοὺς 
χρησμούς. 5 

λοξὸν τὸν | αἰνιγματώδη [λοξὸν αἰνιγματώδη, ὅϑεν καὶ 
καὶ μυστιχόν, ὅϑεν καὶ “οξίας] “οξίας ὅ ᾿“πόλλων ἢ παρὰ 
ὃ ᾿“πόλλων διὰ τὸ γρῖφον καὶ τὸ λοξὴν ἐὰν χαὶ φωνὴν πέμ- 
χοῖλον τῶν χρησμῶν. 5 σειν --- λοξοχρήσμων γαρ --- ἢ 
παρὰ τὸ λοξῶς ἐέναι χαὶ πορεύεσθαι᾽ ὃ αὐτὸς γάρ ἐστι τῷ 
ἡλίῳ, λοξῶς δὲ ὅ ἥλιος πορεύεται τὸν ζωδιαχὸν χύχλον 
ὅπως ἀχλινὴς τῆς φορᾶς ἡ σφοδρότης ἐξ ἀντι- 

πελεύρων σφίγγεται χαταδρόμων χαϑά φησιν ὃ Πισί- 
δὴης (ον. πιππᾶ. 219). 

1411 τρόχιν δὲ τὸν ἄγγε- 

λόν | 585 φησι διὰ τὸ τηρεῖν 
τὰ λεγόμενα ἢ 58 παρὰ τὸ 
τρέχειν ͵. οἱ δὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
λέγοντος ἀγγέλου Τρόχιν ϑέ- 
λουσιν ἀχούειν. 585 λείπει δὲ 
τὸ ἐμὲ ἀντὶ τοῦ ἐμαυτὸν δια- 
γείρας τοῦ ἐλϑεῖν χαὶ εἰπεῖν 
περὶ πάντων. 5 

τρόχιν δὲ τὸν ἄγγελον τταρὰ 
τὸ τρέχειν. οἱ δὲ χύριον ὄνο- 
μα τοῦτο νοοῦσιν ἤγουν τὸν 
ἀπαγγέλλοντα ταῦτα πάντα 

ἙἘὼς ὃν τῇ ἀρχῇ (91) εἶπον ἕ. 

«“Ἰυχόφρονος δύσφραστα πληρώσας ἔπη, 
ἐνθουσιασμοὺς παρϑένου φοιβαστρίας, 

ἡ: ἐγκαϑη μένη 508. Νίο. Θ 958 56}. ΑΡ. Ἰ. 1. λάλος 56}. Ἐπ. 
Ηθο. 181 

1 μάντις  Γ' Μαντώ τιςῖΐ 

4 αἰνεγματώδης 8 

ρας οἵ. Ῥ οἵ. ν. ]. ΑΙ. 1481 
΄ , 3 ἑβδομήκοντα τέσσαρες 8 

τις [ Ῥέμάντιςϊ 

14 »γριφῶδες Ἷ 

ἴῃ {ἴπ δκοῦ οὐ ὅλοι στέχοε χέλεοε τετρακόσιοι 

2 Νησοῦς ] οἴη οἴ α 8 

15 σκολιὸν 21 Ὑ διεγεί- 



ΕΙΣ ΑΥκοΦΡον ας 

᾿ μα ἀὐθνλϑροι Καὶ. σοφῶς, εἰρημένους, ς 

ῬΠρΩΝ ἀτερπεῖρ, πλλὰ Φῶς γράφ ς 
δ΄ ἀνεστορήτως βάρβαρα πλέξας ἔπη 

; γωλειά (810), γφρώνας (20), οὖσα Ἰπ 

τυχίσματα ( 
σὺν ρϑάγῃ (538) τὲ χρέμνα (607) κ 

ἱ ᾿ς λυχοψέαν (4482 
μόνον νέοις ἐδ ἐμοὶ θμΣ ᾿ 

10 

οὐ κα δέ Ἰσαάκιος ἐττεὶ ἐρκοῖ ας Ἔ, γ 
παγχρατέι μεδέοντι ἐκ τα ΤΟ ὕμνον ὁ 

1 σαφῶς 5 κἀσαφῶς τὐόμς 8 οἴ. νοὶ. ἐμ στα. “τὰ 
πειαν 1 



γρ]αρ ἀρ ΝΝοἰ ἀπιᾶπηβο θη Βιιο  Πϑ ΠΟ] Π6 ἴῃ ΒΟ] η. 

ΚΕΙΤΙΒΟΗΙ ΑὔΒΘΟΑΒΕΝ 
ΘΥΙΘΟΒΊΒΟΠΘΥ απ Ἰαἰθὶ ἸΒΟΟΥ ΒΟΥ 561160 7. 

᾿Ἀσθᾶθιηϊοουσσσα ῬΕΙ]ΟΒοΟΡ οσστη ἑπάθ Πορομίαποηδί. ἙαϊαΙ 
δεροίτοἀάυβ ΜΕΚΙο. .. ΠΡ Το εν ΘΝ 

ἌΘηθδθϑ δοπιπιοτέαγίια Ῥοϊϊογοοξίοις. Ἐ,, Ἡδτοῖοῖ τος, οἵ δάποί. 4 Ν. 
᾿ἈΑΘΒΟΗΣΙ ἐραβοοαάϊαο. Βοοθηβαυϊ ἃ. Η δ σὴ ἃ ἢ π 5. Βαϊ ο αἰίοτα. 2 ᾿Ὲ Ὁ 

10 ΜΝ. 
Ατησχηϊδυιὶ. Ἡαν»οο πὶ ἤ'ασπιοπέα αγδμνροηδία, Ἑάϊάϊ, Η, ΝῚ 556 ὴῆ. 

Αοοοράϊξ ἰθα]α Ρῃοίο  Πορταρ θα. . 
ΑΡυ]ϑὲ Μαααιιγθη 515, 1.., αροϊορία δυθ ἀθ πιαβία ᾿ἰδον» εὰ.. Κτυδροι. 8 ΝΜ, 
Ατδῦὶ ῬΒδθηοσάθηϑ, γοοθηβυϊί, οἵ Γοηί απ (6 8{1π|ο που 46 ΠΟ(Ϊ8. ΡΓΟ- 

Ἰεσοιηθη β Ἰηἀϊοῖ 08 ἱπδίγαχ!! τ Μδδϑδεῖϊ οἶτον δ Ν. 
Αὐ δύ β, “εἰϊῖ, δι γηαοὶ, φάθ διερογϑδμγε οπιιΐα οἀϊάϊί Βτυπο ΚοΙ]. 

γοΙ. Π’ Οταϊίοπεβ ΧΥ͂Π-- ΒΗ τς, 58 ἐχιῳ γι... 20, ΝΣ 
Αὐἰβίοίθιβ ἀο απίπια ἰἰδνὶ 11]. Βοοδπβιίί Α. ΤουδίρΚν «νὸν 8 ΜΝ. 
Αυϊβίύοκθηιβ᾽ λαγηιοηίβοιθ ΕὙαβτηθηέθ. τ δ 56 ἢ υπὰ ἀδυΐίβοἢ) πϊί 

Κυ ἰβοθπὶ πὰ Θχορο  βο θη (ΟΠ Θ ΔΓ ἀπα οἰποῖὶ ΑΠἤδηρ. 
αἷς την ἐΠβοῆ θη Εγδριηθηίθ 465 Αὐἰβίοχθημβ δηίμαϊίοπὰ, μογδ8- 
βόθοθοη γοὴ Ρᾶὺ] Μαιᾳυᾶτὰ. 

ΘΔ ταθοηΐ (γ»δηθηδὲ5 ἐμ πιγὶ οἱ ορίβ᾽Υατηπιαέία. Βά, Δα σ. ΜΝ ϊποκ 6.9 Μ. 
ΟἹσθσουβ αν ἰΐς γἠσέογίοαο ἰἰδνὶ ἄμμο τος. Ἀ. Ν οἰάπον . . . - 4Ν. 
Οοττη δύ ϊ οΥατη ἴῃ Αγϑύατῃ γοἰϊφμΐαθ ςΟἸ]]ορὶς τϑοθηβαϊ Ιργοϊθρο- 

τη ηἷβ ᾿παϊοὶ υβ4α6 ἰπβίταυχι Εσποϑία8 Ν 8888 . . 990 Ν. 
Ὁϊουΐβ Οδβϑὶὶ Οοοοοίατὲ γογμπι Ποπιαπαγμπι ἰἰὐγὲ οοἰοπίπέα, ἃ. Β6Κ- 

ΘΕῸ τεοορηΐς .2 γὺ τ σονς τὸ ΖΝ 
-ο Ηϊδίογίαγιηι Ποπιαγιαγμηι σία συρογοιηέ ᾿δάϊάϊε Ὁ. Ῥιι.ΒῸ 1886. 

ναΐῃ. Υο].1. 241Μ.. Ὑο}.11. 28 Νκι ΥὟο!]. 1]. ΄. .92 Ν, 
Ὡϊουΐβ ῬΥυΒθθυ 15 φέθηι υοοαπέ ΟΥ̓ ΒΟ ΟΙ ΤΩ ψαθ δαδίαπὶ οτηηΐα. 

Ἑάϊάϊί ἀρραγαίῃ οὐἰ τἴθοὸ ἰπβίγυχὶ 7, ἃ 6 Αστπῖτῃ. 2.Χο}]}. 28 Μ. 
ἙΠΡΙΟΏΘΥΎΛΟΒ, 65 ἴοθγ5, “οῦθη πὰ ϑολγίοπ. Νοθβί οἰποὺ Εταρτηθη- 

τϑηβαιτη! ηρ. Ηδταυβοοθου. ν. Αὐρ. 0. Εν. οτο 2. 6 ΜΝ. 
Ἐπ οί θῖβ Οαἰαείογδηιογιπι" γἰἰψμΐαθ τϑοθηβυὶϊ ὦ. ΒΟ ογί, Αοοε- 

ἀμυηΐ ῥγοϊοροπηθηᾶ οἱ δρὶπιθίτα (τὰ. .ὅ π ΝΝ 
ἘΠαΥ ΟἿ αϊ5 ἐραβοοάΐαο. Ἀδοθηβαϊ ἃ. Η 6 τὴ ἃ ἢ ἢ 8. Υ0!. Ἐπ πιΐν .Ἵ, 16 ΜΝ, 
ἘΠιυϊρΙθ5 Πονακίοο. Ἐτνκὶᾶνί νοῦ Ὁ, νυ. δον 12 - δ ολπξάο, 

ἀοτί, Ζνεϊίε Βεαγρθοϊίαησ. 2 Βᾶπάθ ΤΑ ἤν σ ον {ἢ ὃ 
ἘΞαΒΘ Σὲ οἠὐγοπίοογιπι ἰἰδγὶ ἀμο. Ἐὰ. ΑἸἴτ ἀὰ 8 86 Β ὁ 66. 2 ΥῸΙ], 38 Ν. 
Ἑϊκοοῦούα ἩΠβύονϊοδ ἐμ55ιε. 1π|0. (οηπδξαπεϊε Ρονρῆνγοβ θη οοηίθοία 

οἀϊάογυηι ὕ, Ρἢ. Βοϊβϑενδίη, . ἀς Βοοι, Τὴ. Βα{(πεῖ- 
ΟΡ βί. 
Υο].1. Εχοοιρία ἀθ Ἰ οραίϊ οπῖθαβ δα, τοὶ 5 ἀθ ΒοοΙ. 

Ῥαΐβ 1: Εχοογρία ἀ6 Ἰεραί οηϊθα8 Βομηδπορὰπ δὰ σοπίοβ. 

Ῥαδγ8 2: Εχοουρία ἀς Ἰθραί! πὶ θυ8 σεπίϊαμη δὰ ΒοΙηδη08. 
12 Μ. 

0]. 11. ρᾶῖβ 1 Εχοογρία ἀθ νἱγία ἰθ8 οἱ νὴ 1181 δα, Βα ζ{π6ῖ- 
γοΡρβϑί 1006... . πον ον ΝΙΝ 

ΟΥΟΙ. 11. ρᾶῖβ 2 Εχοεγρία ἐς νἰυιαθαθ εἰ νης ἢ εα. ἀ6 Βοο8 
Π οτγρογοιιαηρ.] 

0]. 11. Εχοεγρία ἀθ ἰπβι ἀϊϊ8 οὐ ἀαθ ΒΟοὺῦ. . . . . 8ΜΝ. 
γο}. 1. Ἐχοεγρία ἀ6 βεπίθης8 δα, Βοϊβϑεναίη. 1900. 18 Μ. 

ἙἘνδρταθυΐο Ῥοθίδυατη Θαϑοου χη δυοίοτο Π᾿ ἀ αἰ τὶ οο ἀ 6 ὟὟ 118 πηο - 
υγἱ 2- Μοοι! δὴ ἀοτ{ οοἰ]οοία οἱ οἀϊία. 

Υο}]. 1 ἴαβο. 1: Ῥοβίδγιμῃ Ῥ ἢ] Οβορμοσαπ ἰγασιηθηία οαϊαϊξ 
Ηδγηδηηι8 Ὀϊ6ῖ8. , - . ΟΝ; 

Υο]. ΥἹ ἴαβο. 1: Οοιη!οοῦαηι Οταδοογαπι ἐιαρπιθπίᾶ οἀ. 6, 
Και Ὁ ον ἐν ον Κλ τ" ΜΠ ΗΝ 



γουϊδρ ἀον θαπιδηηβϑοίθη Βυο πα πᾳ 'ῃ Βρ ]η. 

Ἡονυοδοῦϊ λίδέονίαθ Βϑοθηβαυὶ ἢ. ϑίοϊη. 2. ἰοὶ.. ἢ Ξε ς ἢ 24 Ν. 

ἘΓΣοΥ 5 ΑἸθχϑπᾶσγίνι! ςθοπιθέγ δογίηε δὲ δἔθγθοπεθέγ ΘΟ, Ή:. τοἰϊφιιίαθ. 
᾿ Δορεάσπι Βιάγπιὶ ΑἸοχδπάγιπὶ τηεπβαγὰ αὶ Τηϑγογαπι οἱ πο γ τὶ 

νᾶγῖίδθ οἰ! ]θοἰϊοηθ8. οχ ἤδργοπο Εποϊϊάθ ἀθιαΐηο Ῥγοοὶο Απδίο!ἶᾶ 
Δ ἴβᾳαθ, Εἰ 1.18 τηᾶπὰ βοιρίϊ8. δἀὐϊάϊί Ετ. ΗΠ αἸ] 56}. . 8 Μ, 

Φοβθρῃηξ, κἰαυξΐ, ορανα. Ἑαάϊάϊί οἱ ἀρραγαίαᾳ οὐ ἰοο ἰπϑίγαχὶ! Β. ΝῚ 656. 
Ὗο]. 1. Απιεᾳυϊίαίαπι Πχἀδίοαταπι Πἰρτὶ 1-Θ. , , 14ΜΝ. 
0]. Η!.- Απιϊᾳυϊίαίαπι ᾿χἀαἰοάτγαμπι [τὶ Υ1---χ , (ὺς 12 Ν. 
οὶ. 11. Απεϊχυϊ δία Ταἀαἰοαγυπι ἰἰθγὶ ΧΙ---ΧΥ͂, , , 18 Ν. 
οἱ. ΙΥ̓͂. Απμχφυϊίαίαπι Τυἀαϊοαγαπι ἰδεῖ ΧΥ͂Ι---ΧΧ οἱ νἱΐα 14 Μ. 
γο]. Υ. εϊαάδοϑογαμπι νοἐυβίαίθ βῖνθ δοηΐγ Αρίοηθα "ἰδεῖ Π. 5. Ν.. 
γο]. ΥἹ. θ6 Βδὶῖο [υἀαΐοο ᾿ἰργοβ ΥἹΙ. δἀϊάδγαηὶ αὐκοόν: ἃ θ- 

βίΐποη εἰ Β5ΟΝΙΪε8 ὁ. . . .. . 4,888. 
γΟ ΥΝ, Ἰδὲ. τος . ΨᾳὌΝ. 

ΙΤὐνὶ, Τ΄, αὐ ωὐϑα οοπαϊξα ἰἰδγὲ ἃ υἱοοείπιο «οαἴο αἀ ἐγ δϑαί παι οὐϊάϊ. 
Αὐν. [ποεν8΄., ᾿ ον ἀ ΜΕ ΝΣ 

Τυλοίδτιὶ Βϑιηοβαῦθυιβέβ ΠΡ 6 Π8 φαΐ Ἰηβου δ ταν Περὶ τῆς Περεγρένου 
τελευτῆς τεσοηβαϊ, κίοη 6110 [μα νὶ φαυϊπαα γαιϊοαπαῦ Β,θ|10- 
ἱμεοᾶς οοάϊοίθαβ ὑποψυθ Μαγοίδῃηο πὸ ρῥείπιαπι ἰηβραοίί8, 

1 ΝΜ. 80 Ρί.. 
ΤΙ ΘΟ ΤΟΥ 5 “Ἰοααπάρα τοοθηβυϊ Εὶ ἃ, Βοιδοῖ, Υοὶ. 1. ΔΑΙοχδηάγα 

ὀυπὴ ρδέΔρἢγαβῖθυ8 δὰ οοάΐϊοαπι Πάδιη τοορηβίία οἱ οιπμοπάδίδ, 
Ἰηάΐςο8 βυθίοθει . .. : . 5 ΝΜ, 

Ῥαρρὶ ΑἸϑχδπαχενιϊὶ οοἰ οοίἑονὶα φωδὸ σἰροροιδι, Θ ῦνὰν ππαπιι δογερξὶς 
οἀϊάϊι Ιαἰΐηα ἱπίοιργθίδίίομθ οὐ οομπηπηθηίαγ 8 ἱπβίγαχὶ  Ε τὶ ἀ 6 - 
εἰ νι δοΝ, 3 δον, τς πω, εὐ ὼς τ 88 ΝΕ, 

Ῥιμαδυὶ οαγηιγα δὰ Πάρην ορ(ἱππογα οοἀϊουτη τεσθηβυί ἰῃ!ορτα πὶ ΒΟ Ρ- 
ἴαγταθ ἀϊνογϑιιδίθιη ϑαθίοοἱς δηποίδιϊοπεπη οὐ ἰοαπῃ δά ἀϊάϊε οἱ 
απποέαξίοτεῖς ογξίοα6 ϑιερρίοπιθηέμτη αὐ Ρβὲπάαγὶ Οἰψηιρία. 
βογίρβίι Τ γοῖο Μοιβ6η. 2 Υο|}.. .. 10 ΜΝ. 

ῬΊΙαυῦὶ Οοπιοοάϊΐαα. Βιδοθη8. οἱ δπιθηά. Εν. 1,6 ὁ. οι. { 18 ΜΝ. Υο1.11. 20 Μ΄ 

ῬΙαίατομὲ Ῥυθμίοὶ ἀϊα!οσὶ ἱτοβ. Ηθο. 6. Β. Ραΐοι.. . .. δ Ν. 

υϊτοϊ ϑηιμψν»ηαοθὶ Ροδέϊοπιονἑοογτη [ἰδηὶ ΧΙΡ, Βοοθηβαϊί ΘΕΟΣ 
εἴ δἀηοίδίίοπα οΥἰἴοα ἱπδίγαχὶς Α. ΚΟΡΕΜΕΝ, 8 Μ. 

ΒΟΥ ρὕοΥ 65 Ηἰδύοσδθ Απραβύαθ αὖ Παά»ίαπο αὐ μπιορίααιπε. δ τιν, 
Φοτάδη οἱ ἔγϑη ὁ. ΕΥ̓ 88 δῃ ῃᾶγά { γϑοθηϑαθγαηί. 2 Ὗο0}}. 12 ΝΜ. 

ΞΘΗΘΟΔ9Θ, .. “πηπαθὲ, οροθα. Δὰ ᾿ἴὈγοῸ8 ἤδη βογῖρίοβ οἵ ἱπιργθ 8808 γβοθη- 
811 ΘΟΠΙΠΘὨ ΔΓ105 ΟΥἴ608 Βα οἰ! ἀϊδρυΐαίοΠ 65 οἱ ἰηἀΐσοπὶ δά ἀϊ- 
ἀϊ δυο 8 Βυαάο!ρῃυ8 Εἰ οἰοτί. 8.0}... . . , 18Μ. 

ϑοΙλΐ, Ο΄. ΤΟ]11, Οοἰθοίαγιθα »θγππε πεθηιον αὐδὲϊέιπι. ᾿ϊογαπὶ Γοσθηϑαυὶί 
Τι. Μοιπιβϑη, . . ον π᾿ 

Βυοθδθὶ, οαηγῖς, Απμοίορίαετι. ᾿Βδοθῦβ. Ουτίίαϑ ΝΥ δον α ἢ οἱ 
θιίο ἤξεη8ε6. 
Υο]. 611. {πθγῖ ἀπο ρείογθβ φαΐ ἰπβογ δὶ βο δηί δοϊορᾶς ρῃ γβίοδα 

ῖ οἱ δἰμίοαθ, Ἀβδοθηβ. αατίϊὰ 5 Ν᾽ ἀσ βι α τἢ. 18 Μ, 
Ὗο]. ΠΠ., [ΠΡτὶ ἀυο ροϑβίοτίογοβ. Βθοθπβ. 09 ἤδη 86. 20 Ν. 

Ἰδοῦ, (ὐγηοίξμα, αὖ 1. Πἵρδῖο, 1. Ε΄. Ονοπουίο, ἢ, Ποίηδιο, 1. 4. Εγτοδέϊο, 
. 4. Ὡοίβο οπιοπάαξμς δὲ ἐδ έγ"αἴμα, αὖ πὰ. ΒΘ Κατ ο δὰ 
ὁοὐΐοθ8 δηι ᾳυϊββίπιοβ γεσοσηϊίαβ. ὅαπι ἱπάϊοί 5. 2 011, 8 Μ, 

τπμυον ἀϊαϊ5 ἰξότὲ 1 οὲ 1] θ: γυυοθηδίοηθ βοκκοῦὶ ἐπὶ μϑπὶ δοίνο αγηηη 
οὐϊάϊε ΑἸ το ἀὰ 5 Βοοθμθ. . . ἀρ ς΄ 

Μαυτουῖβ, ΜΙ. Τοροπῖὶ, ὧδ ἰἰ γὶς βραπιπιαϊ τοῖς ̓ ρεηρϑὶι ΓΟ φαΐ 486 
ϑυθίοο Αὐρυβίυβ ΙΔ Π8.. . . ...0... 4Ν. 

-- ἀ6 ἐΐτιϑμα ἰαξίπα ἰἰδγὶ διλοηάανὶξ ἀρρᾶτγαία οὐ ἴσο ἐπβίγαχὶί ργδ6- 
ἰαυ8 εβὶ ᾿δοηιάυβ ϑροηρεὶ. [ἰροπᾶτάο ρᾶίγε πιουῦίυο 
εὐϊάϊι οἱ τβοορπονῖ ΗΠὰ8 Αἢ ἄγ ἃ8 ρθη ρ6] . . . 8Ν. 





ἧ ᾿ Ἐν 
να ἊΣ 

ϑθδς. τ. 










